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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
 

1 - A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já 
incluído o tempo de preenchimento do cartão de 
respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar 
da sala e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do 
recinto, após aposição em ata de suas respectivas 
assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o caderno de questões. 
 
INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

 
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que 

contém 50 questões objetivas, está completo. 
2 - Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no 

cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer 
divergência, notifique imediatamente o Fiscal/Chefe 
Local. Terminada a conferência, você deve assinar o 
cartão de respostas no espaço apropriado. 

3 - Verifique se o número do Gabarito e do Caderno de 
Perguntas é o mesmo. 

4 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser 
rasurado, amassado, dobrado nem manchado. 

5 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco 
alternativas de respostas, apenas uma das quais está 
correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo 
contínuo e denso. 

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta 
será considerada errada mesmo que uma das alternativas 
indicadas seja a correta.  

 

AGENDA 
 
 28/03/2010, Entrega de títulos ao final 

da prova. 
 
 29/03/2010, divulgação do gabarito da

Prova objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 
 
 30 e 31/03/2010, recursos contra

formulação e conteúdos da Prova Objetiva
na Internet: http://concursos.biorio.org.br
até as 17h 
 
 12/04/2010, divulgação do resultado

da análise dos recursos da Prova Objetiva. 
 
 13/04/2010, divulgação dos

candidatos a terem os títulos avaliados. 
 
 
 Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 17h;  
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br  
E-mail:  
barramansa2010@biorio.org.br 
 
Posto de Atendimento:  
Av. Pref. João Chiesse Filho no 650 (antigo
quartel do exército) 
9h às 12h e das 13h30min às 17h 

 

A
plicação:28/m

arço

http://concursos.biorio.org.br/
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Blogs, twitter, orkut e outros buracos 
 

Não estou no “twitter”, não sei o que é o “twitter”, jamais 
entrarei nesse terreno baldio e, incrivelmente, tenho 26 mil 
“seguidores” no “twitter”. Quem me pôs lá? Quem foi o 
canalha que usou meu nome? Jamais saberei. Vivemos no 
poço escuro da web. Ou buscamos a exposição total para 
ser “celebridade” ou usamos esse anonimato irresponsável 
com nome dos outros. Tem gente que fala para mim: “Faz 
um blog, faz um blog!” Logo eu, que já sou um blog vivo, 
tagarelando na TV, rádio e jornais… Jamais farei um blog, 
esse nome que parece um coaxar de sapo-boi. Quero o 
passado. Quero o lápis na orelha do quitandeiro, quero o 
gato do armazém dormindo no saco de batatas, quero o 
telefone preto, de disco, que não dá linha, em vez dos 
gemidinhos dos celulares incessantes. 
 
Comunicar o quê? Ninguém tem nada a dizer. Olho as 
opiniões, as discussões “online” e só vejo besteira, frases 
de 140 caracteres para nada dizer. Vivemos a grande 
invasão dos lugares-comuns, dos uivos de medíocres 
ecoando asnices para ocultar sua solidão deprimente. 
 
O que espanta é a velocidade da luz para a lentidão dos 
pensamentos, uma movimentação “em rede” para 
raciocínios lineares. A boa e velha burrice continua 
intocada, agora disfarçada pelo charme da rapidez. 
Antigamente, os burros eram humildes; se esgueiravam 
pelos cantos, ouvindo, amargurados, os inteligentes 
deitando falação. Agora não; é a revolução dos idiotas 
online. 
 
Quero sossego, mas querem me expandir, esticar meus 
braços em tentáculos digitais, meus olhos no “google”, 
(“goggles” – olhos arregalados) em órbitas giratórias, 
querem que eu seja ubíquo, quando desejo caminhar na 
condição de pobre bicho bípede; não quero tudo saber, ao 
contrário, quero esquecer; sinto que estão criando desejos 
que não tenho, fomes que perdi.  
 
O leitor perguntará: “Por que este ódio todo, bom Jabor?” 
Claro que acho a revolução digital a coisa mais importante 
dos séculos. Mas estou com raiva por causa dos textos 
apócrifos que continuam enfiando na Internet com meu 
nome. 
 
Já reclamei aqui desses textos, mas tenho de me repetir. 
Todo dia surge uma nova besteira, com dezenas de e-mails 
me elogiando pelo que eu “não” fiz. Vou indo pela rua e 
três senhoras me abordam – “Teu artigo na Internet é 
genial! Principalmente quando você escreve: ‘As mulheres 
são tão cheirosinhas; elas fazem biquinho e deitam no teu 
ombro…’” 
 
 
 
 
 

 
“Não fui eu…”, respondo. Elas não ouvem e continuam: 
“Modéstia sua! Finalmente alguém diz a verdade sobre as 
mulheres! Mandei isso para mil amigas! Adoraram aquela 
parte: ‘Tenho horror à mulher perfeitinha. Acho ótimo 
celulite…’” Repito que não é meu, mas elas (em geral 
barangas) replicam: “Ah… É teu melhor texto…” – e vão 
embora, rebolando, felizes. 

50 

 
Sei que a Internet democratiza, dando acesso a todos para 
se expressar. Mas a democracia também libera a idiotia. 
Deviam inventar um “antispam” para bobagens. 
 

 (JABOR, Arnaldo. In:WWW.estadao.com.br - 3/11/2009  - com 
adaptações.) 

10  
 
01 - É correto afirmar que, ao escrever o texto, o autor 
objetivou:  
 
(A) apresentar as razões pelas quais odeia acessar a internet; 
(B) justificar a dificuldade de escrever em poucas linhas no 

twitter; 
(C) definir o conceito de democracia na era da revolução 

digital; 
(D) explicar o motivo pelo qual não escreve para os meios 

digitais; 20 
(E) defender o uso de um estilo mais sofisticado no mundo 

online. 
 
 
02 - Assinale a única opção que está de acordo com a estrutura 
do texto:  
 
(A) o primeiro parágrafo introduz o tema central: o 

saudosismo; 
(B) o segundo parágrafo trata da oposição solidão versus 

silêncio; 30 
(C) o terceiro parágrafo faz a historiografia do conceito de 

inteligência; 
(D) o quinto parágrafo transcreve um diálogo travado fora do 

texto; 
(E) o quarto parágrafo expõe a tensão entre o eu e o outro. 
 
 
03 - A relação de sentido estabelecida entre os segmentos não 
estar no “twitter” e ter 26 mil “seguidores” (L.01-03) denota:  
 
(A) exagero; 
(B) vaidade; 40 
(C) paradoxo; 
(D) ratificação; 
(E) ênfase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.almacarioca.net/blogs-twitter-orkut-e-outros-buracos-arnaldo-jabor/
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/twitter_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/twitter_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/twitter_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/blog_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/blog_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/blog_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/r%C3%A1dio_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/blog_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/e-mail_DisplayType_G
http://www.estadao.com.br/
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04 - Considere as afirmativas:  
 

I - Segundo o autor, há uma desproporção entre a 
velocidade com que se difundem ideias no meio 
digital e a qualidade dessas ideias. 

II - No mundo virtual, como no real, a democracia 
permite comportamentos contra os quais  não se tem 
controle. 

III - O autor demonstra irritação com a velocidade com 
que seus textos são divulgados na internet, sem haver 
tempo para reflexões sobre os assuntos abordados. 

 
Assinale a alternativa correta:   
 
(A) somente as afirmativas I e III estão corretas; 
(B) somente as afirmativas I e II estão corretas; 
(C) somente as afirmativas II e III estão correta; 
(D) todas as afirmativas estão corretas; 
(E) nenhuma afirmativa está correta. 
 
 
05 -  A função sintática do termo destacado em só vejo besteira 
(L.16) é a mesma da oração sublinhada no item:  
 
(A) Não sabia se o texto seria divulgado em rede; 
(B) É claro que o blog faz sucesso entre intelectuais; 
(C) O importante é que nada saia diferente do planejado; 
(D) O modo como agimos define quem somos; 
(E) O receio de que a web promoveria solidão foi 

ultrapassado. 
 
 
06 - Na frase mas tenho de me repetir. (L.40), a regência verbal 
está de acordo com as normas gramaticais. Marque a opção em 
que a regência CONTRARIA essas normas:  
 
(A) Esqueceu de que o texto foi publicado online; 
(B) A crônica do jornalista destinava-se ao público em geral; 
(C) Lembrou-se de que não existe censura na internet; 
(D) Ele prefere escrever à antiga a escrever bobagens na web; 
(E) O jornalista aspira a uma vida mais sossegada. 
 
 
07 - Na frase  Acho ótimo celulite…, a concordância nominal 
está de acordo com o padrão culto, o que NÃO ocorre em:   
 
(A) Julgamos verdadeiros os textos divulgados na web; 
(B) O autor defende o comportamento e a atitude éticas; 
(C) Nessas horas, é necessário paciência; 
(D) Levados em conta os argumentos, o autor tem razão; 
(E) Opiniões polêmicas podem nos custar caro. 
 

 
08 - No texto, o segmento entre parênteses no sexto parágrafo 
tem função de:  
 
(A) introduzir um argumento contrário à tese; 
(B) camuflar  uma ironia contra internautas; 
(C) definir um termo de uso generalizado; 
(D) enfatizar o uso errado da expressão; 
(E) destacar uma palavra estrangeira. 

 
09 - Assinale o item em que o emprego do pronome relativo 
NÃO está de acordo com as normas gramaticais:  
 
(A) Ele esqueceu a senha onde costumamos entrar na rede; 
(B) Tenho amigos por cujas dicas de informática me oriento; 
(C) Os amigos a quem enviamos mensagens são parisienses; 
(D) É um fenômeno cujos efeitos só conheceremos no futuro; 
(E) Não deixo de atualizar a página que você sempre acessa. 
 
 
10 - A única afirmativa correta sobre o período Quero sossego, 
mas querem me expandir (L.28) é:  
 
(A) O período organiza-se por coodenação; 
(B) O sujeito da segunda oração é composto; 
(C) O pronome Me é complemento nominal; 
(D) A voz verbal de ambas as orações é passiva;  
(E) Sossego é objeto indireto do verbo “querer”. 
  
 
11 - A oração reduzida ouvindo, amargurados, os inteligentes 
(L.25) tem valor semântico de: 
 
(A) causa; 
(B) modo; 
(C) concessão; 
(D) finalidade; 
(E) condição. 
 
 
12 - Considerando o texto, é INCORRETO afirmar que:  
 
(A) semanticamente, o verbo “ter” em Tem gente que fala para 

mim não indica “posse de algo”, mas sim “existência de 
algo ou de alguém”;  

(B) o duplo emprego da conjunção coordenativa ou informa 
que as ideias exposição/anonimato são inclusivas;  

(C) o emprego do pronome esse (L.10) está de acordo com as 
normas porque se refere a um substantivo já mencionado: 
blog; 

(D) a oração subordinada adjetiva que perdi (L.34) tem função 
de restringir o sentido da palavra fome;  

(E) a forma verbal destacada em e vão embora, rebolando, 
felizes pode ser substituída, sem prejuízo da frase, por “a 
rebolar”. 

 
 
13 - A palavra destacada em querem que eu seja ubíquo (L.31) 
é sinônima de:  
 
(A) onipotente; 
(B) onicomante; 
(C) onividente; 
(D) onisciente; 
(E) onipresente. 
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14 - No texto, NÃO tem emprego figurado a expressão:  
 
(A) terreno baldio (L.02); 
(B) gemidinhos dos celulares (L.14); 
(C) tentáculos digitais (L.29); 
(D) poço escuro (L.05); 
(E) mulher perfeitinha (L.50). 
 
 
15 - Segundo a norma culta escrita, há ERRO quanto à 
colocação pronominal na frase:  
 
(A) Recusou a ajuda que ofereceram-lhe espontaneamente;  
(B) Na  vida real, custar-me-ia crer numa notícia como essa; 
(C) Ninguém lhes informou o resultado da votação; 
(D) Quando o chamaram, retiramo-nos da reunião;  
(E) Deixe-as entrar , pois não quero mais problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
16 - Num texto que está sendo editado pelo Microsoft Word 
algumas palavras foram automaticamente marcadas com um 
sublinhado ondulado vermelho. Nesse caso o Word está 
apontando as palavras: 
 
(A) que foram transferidas do Microsoft Excel; 
(B) foram marcadas para exclusão;  
(C) com erro de ortografia; 
(D) incluídas recentemente; 
(E) excluídas recentemente. 
 
 
17 - Considere as assertivas a seguir, relacionadas ao uso do 
editor de textos Microsoft Word 2003: 
 

I - O modo “Visualização de Impressão” envia 
automaticamente o documento aberto para a 
impressora; 

II - Ao inserir um número de página um cabeçalho ou 
rodapé é criado automaticamente; 

III - O tamanho de papel A3 é maior que o tamanho de 
papel A4. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e III, apenas; 
(B) II, apenas; 
(C) III, apenas; 
(D) I, apenas; 
(E) II e III, apenas. 
 
 
18 - Um dos componentes de um microcomputador é a sua 
Memória RAM. Sobre esse tipo de memória é correto afirmar 
que: 
 
(A) é uma memória de acesso aleatório; 
(B) é uma memória apenas de leitura, mas, apesar disso, 

extremamente eficiente em relação a outros tipos de 
memória; 

(C) seu conteúdo somente pode ser apagado através de luz 
ultravioleta, em equipamento destinado a este fim; 

(D) é uma memória gravada quando o computador é fabricado 
e regravada apenas uma única vez; 

(E) seu conteúdo é permanente, ou seja não se apaga quando 
desligamos o computador. 

 
 
19 - No Microsoft Word 2003 podemos executar comando que 
provoca uma quebra de página. Esse comando pode ser obtido 
através do menu: 
 
(A) formatar; 
(B) exibir; 
(C) revisar; 
(D) inserir; 
(E) mesclar. 
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20 - No Microsoft Excel 2003 o resultado da função 
=SOMA(E3;E9) é: 
 
(A) o somatório dos valores das células ímpares entre E3 e E9; 
(B) o maior valor entre as células E3 e E9; 
(C) o menor valor de toda a coluna E; 
(D) o somatório dos valoresde todas as células entre E3 e E9; 
(E) o somatório dos valores apenas das células E3 e E9. 
 
 
21 - Um usuário do Microsoft Excel 2003 copiou a fórmula 
=$A$5+$B$7 da célula D12 para D13. O conteúdo de D13 
será: 
 
(A) =$A$6+$B$8 
(B) =$D$5+$D$7 
(C) =$A$5+$B$7 
(D) =$D$12+$D$13 
(E) =$A$12+$B$13 
 
 
22 - No sistema operacional Microsoft Windows XP, para 
excluir um arquivo de forma definitiva sem realizar a operação 
de movê-lo para a lixeira, devemos realizar a exclusão e 
simultaneamente pressionar a tecla: 
 
(A) Tab; 
(B) Backspace; 
(C) Caps Lock; 
(D) Scroll; 
(E) Shift. 
 
 
23 - Um dos recursos que acompanham o sistema operacional 
Windows XP é o Desfragmentador de Discos. Com relação a 
esse desfragmentador é correto afirmar que: 
 
(A) apenas mostra os arquivos muito grandes; 
(B) move os arquivos que não estão sendo usados para outro 

disco; 
(C) pode ser usado em qualquer disco rígido formatado com o 

sistema de arquivos NTFS ou FAT32; 
(D) pode ser usado em CD’s , DVD’s e fitas; 
(E) atua apenas na memória. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 - Durante a instalação, de forma padrão, o Windows XP cria 
automaticamente algumas pastas no computador. Uma delas é 
a “Arquivos de Programas”, que contém: 
 
(A) Apenas arquivos recebidos pela rede; 
(B) Apenas informações de identificação pessoal do usuário 

logado; 
(C) Exclusivamente imagens de DVD’s de instalação de 

pacotes; 
(D) Os arquivos de determinados aplicativos e pacotes 

instalados no Windows; 
(E) Arquivos exclusivamente de configuração do Windows 

XP. 
 
 
25 - Ao enviar uma mensagem através do software cliente de 
correio eletrônico, como por exemplo o Outlook Express, por 
vezes nos deparamos com um campo chamado “Cco”. O 
conteúdo desse campo deve conter: 
 
(A) o protocolo de comunicação utilizado pelo servidor; 
(B) o tempo limite de espera para envio da mensagem; 
(C) as informações referentes ao autor da mensagem; 
(D) uma lista de destinatários que tem seus endereços de 

correio eletrônico ocultos dos demais; 
(E) uma lista de servidores para envio da mensagem. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS 
 

 
26 - A Sra. JFS, 45 anos, diabética, hipertensa, auxiliar de 
serviços gerais, foi atendida no ambulatório da empresa e 
rapidamente transferida para o hospital com suspeita de 
cetoacidose diabética. Esse quadro clínico, confirmado no 
hospital, caracteriza-se por: 
 
(A) glicosúria e cetonúria ++++ por 48 horas, hipotensão 

postural, predomínio em pacientes obesos, com mais de  
30 anos; 

(B) hipoglicemia, em geral menor que 70 mg/dL, pH entre   
7,3 e 7,5, desidratação grave, predomínio em gestantes; 

(C) hiperglicemia, em geral maior do que 300 mg/dL,           
pH arterial menor que 7,2, desidratação grave e 
predomínio em pacientes com diabetes tipo 1; 

(D) hipoglicemia, em geral menor que 110 mg/dL, polifagia e 
predomínio em  pacientes magros e jovens; 

(E) hiperglicemia, em geral maior do que 140 mg/dl,          
pH arterial maior que 7,4, predomínio em pacientescom 
diabetes tipo 2. 

   

 
 
27 - O infarto agudo do miocárdio é causado pela limitação de 
fluxo coronário que resulta em necrose do músculo cardíaco. 
Avalie as afirmativas a seguir em relação aos principais 
cuidados no tratamento do infarto agudo do miocárdio: 
 

I - Dor: não se deve utilizar nenhum medicamento para 
alívio da dor, pois essas não devem ser mascaradas e  
as medicações para seu alívio levam a  freqüentes  
efeitos colaterais como hipotensão, vômitos e 
depressão respiratória. 

II - Dieta: nas primeiras 24h o paciente deve permanecer 
em jejum devido ao risco de náuseas, vômitos, 
arritmias ou outras complicações cardiovasculares. 

III - Laxativos: não devem ser utilizados, já que o paciente 
já terá a diarreia como sintoma do IAM. 

IV - Atividade Física: o paciente deve ficar em repouso 
absoluto nas primeiras 36h. A liberação e retomada da 
atividade física deve ser progressiva e individualizada, 
sendo liberada após reavaliação cardiovascular. 

 
Avalie as afirmações e considerando-as verdadeiras ou falsas, 
escolha a alternativa correta: 
 
(A) I: Verdadeira, II: Falsa, III: Verdadeira, IV: Falsa; 
(B) I: Falsa, II: Verdadeira, III: Falsa, IV: Verdadeira; 
(C) I: Falsa, II: Falsa, III: Verdadeira, IV: Verdadeira; 
(D) I: Verdadeira, II: Verdadeira, III: Falsa, IV: Falsa; 
(E) I: Falsa, II: Falsa, III: Falsa, IV: Verdadeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 - O choque é caracterizado pelo insuficiente suprimento de 
sangue para os tecidos e células do corpo. Um bom suprimento 
exige uma boa bomba cardíaca, um bom sistema vascular e boa 
quantidade de sangue circulante. Sobre o choque é correto 
afirmar que: 
 
(A) no choque séptico, a resposta imune do paciente provoca a 

diminuição da permeabilidade capilar, desencadeando a 
retenção de líquidos nos capilares; 

(B) o tratamento do choque séptico inclui administração de 
heparina, uso de meias elásticas compressivas e 
compressão pneumática das pernas para evitar a formação 
de trombos; 

(C) no choque cardiogênico a frequência cardíaca e o volume 
sistólico diminuem e a PA pode se elevar ou baixar; 

(D) no choque neurogênico ocorre vasoconstricção decorrente 
da perda do tônus simpático; 

(E) o choque neurogênico espinhal caracteriza-se por uma pele 
seca e quente, em vez de fria e úmida. 

 
29 - Um homem de 35 anos, não fumante, não obeso, que 
pratica esporte três vezes por semana, apresentou-se 
assintomático para uma consulta de revisão. Sua TA era de 
138/86 mmHg, mantendo sua média anterior. Você, como 
enfermeiro, deve orientá-lo a: 
  
(A) uma nova medição em 2 anos, pois sua TA está abaixo de 

140/90 mmHg;  
(B) uma nova medição somente se tiver cefaléia occipital; 
(C) não se preocupar, não fixando nenhum prazo para nova 

medição, pois sua TA está abaixo de 140/90 mmHg; 
(D) uma nova medição em 6 meses, pois sua TA está muito 

perto de 140/90 mmHg orientando ao aumento da ingestão 
de proteína e redução da atividade física;  

(E) uma nova medição em 1 ano, pois sua TA está acima de 
130/85 mmHg, identificar  fatores de risco e orientar 
quanto a mudanças do estilo de vida.  

 
 
30 - O tipo de delineamento mais adequado para investigar a 
prevalência de tuberculose em núcleos rurais do município de 
Barra Mansa é o estudo: 
 
(A) cruzado;  
(B) de coorte;  
(C) randomizado em paralelo; 
(D) transversal;  
(E) de caso e controle.  
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31 - A ocorrência de sífilis congênita é considerada um 
importante indicador de baixa qualidade no acompanhamento 
pré-natal.  
 
A conduta mais adequada diante de uma gestante de 16 
semanas, com título de VDRL 1:2, com história anterior de 
sífilis, sem tratamento documentado e com estágio da doença 
desconhecido é: 
  
(A) considerar cicatriz sorológica e realizar acompanhamento 

solicitando VDRL mensal; 
(B) tratar o casal com penicilina benzatina 7,2 milhões de UI e 

solicitar, para a gestante, VDRL mensal até o parto;  
(C) tratar o casal com penicilina benzatina 4,8 milhões de UI e 

solicitar teste específico para acompanhamento; 
(D) repetir VDRL e solicitar teste específico para a gestante e 

o parceiro; 
(E) solicitar VDRL para o parceiro e tratar a gestante com 

penicilina benzatina 4,8 milhões de UI.  
 
 
32 - Existem algumas situações que, embora pouco frequentes, 
contraindicam o aleitamento materno.  
Assinale, dentre as abaixo citadas, a que se enquadra nessa 
situação: 
 
(A) crianças com icterícia precoce; 
(B) mãe em uso de acetato de medroxiprogesterona; 
(C) mãe com desnutrição moderada ou grave; 
(D) crianças portadoras de fenilcetonúria e galactosemia; 
(E) mãe com câncer de mama pregresso curado.  
 
 
33 - Considere as seguintes orientações ambulatoriais na 
consulta de uma criança com doença diarréica.  
 

I - O programa para controle das doenças diarréicas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a 
manutenção da alimentação durante a diarréia, 
especialmente o aleitamento materno.  

II - É recomendado que as refeições tenham pouco 
volume e sejam pouco freqüentes, procurando-se 
diluir o leite na vigência da doença diarréica.  

III - As drogas antidiarreicas não devem ser indicadas para 
o tratamento da diarréia aguda em crianças.  

 
Está(ão) correta(s) a(s) orientação(ões): 
 
(A) I e III, apenas;  
(B) II e III, apenas; 
(C) I, II e III; 
(D) I, apenas;  
(E) I e II, apenas.  
 
 
 
 
 
 

 

 
34 - Foi colhido o exame papa Nicolau da Sra. F.R.E, de 26 
anos, em janeiro do presente ano. No exame a fresco de 
secreção vaginal de paciente sintomática, realizado com 
microscópio na própria Unidade Básica de Saúde, detectou-se a 
presença de “células-alvo”. O diagnóstico mais adequado, de 
acordo com o resultado do exame, é de: 
  
(A) vaginose bacteriana; 
(B) cervicite por Chlamydia Trachomatis; 
(C) gonorréia; 
(D) tricomoníase;  
(E) candidíase.  
 
 
35 - Manter as continências tem sido um grande desafio de 
estudo na saúde do idoso.Das situações abaixo listadas, NÃO 
pode ser considerada uma causa de incontinência urinária no 
idoso: 
  
(A) infecção urinária;  
(B) vaginite atrófica;  
(C) cistocele; 
(D) impactação fecal;  
(E) uso de imipramina.  
 
 
36 - Os indicadores epidemiológicos são instrumentos 
importantes no planejamento das ações de saúde. Uma doença 
com baixo índice de incidência e alto índice de prevalência 
provavelmente tem: 
  
(A) alto índice de ataque;  
(B) longa duração; 
(C) alta magnitude e baixa transcendência; 
(D) baixo risco relativo; 
(E) alto risco atribuível na população.  
 
 
37 - Quanto aos níveis de prevenção primária, secundária e 
terciária, considere as afirmações abaixo.  
 

I - A prevenção primária é a realizada no início da 
doença, buscando estabelecer um diagnóstico o mais 
precocemente possível.  

II - A prevenção secundária tem, entre seus objetivos, 
evitar que a doença leve a complicações e seqüelas.  

III - Evitar a propagação de doenças contagiosas é um dos 
objetivos da prevenção secundária.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e III, apenas;  
(B) II e III, apenas;  
(C) I, II e III; 
(D) I, apenas;  
(E) I e II, apenas.  
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38 - No dia-a-dia de uma Unidade de Saúde, é comum o 
auxiliar de enfermagem ter de considerar, em todos os casos de 
vacinação a que atende, se existe alguma contraindicação à 
aplicação da vacina.  
 
Das situações a seguir, indique aquela em que o enfermeiro da 
sala de imunização deve contraindicar a vacinação de uma 
criança: 
  
(A) doença neurológica pregressa, com sequela presente;  
(B) história de afecções recorrentes infecciosas ou alérgicas 

das vias respiratórias superiores;  
(C) internação hospitalar; 
(D) tratamento sistêmico com prednisona (2 mg/kg/dia) há um 

mês; 
(E) doenças da pele (impetigo, escabiose, etc). 
 
 
39 - Anualmente são realizadas campanhas de vacinação do 
idoso promovidas pelo Ministério da Saúde no Brasil. Com 
relação à imunização para doenças pulmonares é correto 
afirmar que: 
 
(A) a vacina anti-influenza protege contra formas graves de 

gripe e contra a maioria dos resfriados comuns; 
(B) os vírus circulantes em uma estação serão geralmente os 

responsáveis pelas infecções no ano seguinte, sendo que a 
maioria das infecções ocorre de forma sazonal, no verão; 

(C) a vacina anti-influenza protege contra o vírus influenza, 
bem como contra o agente Haemophilus influenzae; 

(D) a vacina anti-influenza tem efeito comprovado na redução 
de mortalidade em qualquer faixa etária; 

(E) outra medida profilática com comprovada efetividade 
contra a influenza, além de imunização com a vacina   
anti-influenza, é a administração da vacina 
antipneumococo em idosos portadores de doenças 
crônicas, hospitalizados e asilados é a administração de 
fármacos como o oseltamivir. 

 
 
40 - Em relação à alimentação no primeiro ano de vida de uma 
criança a termo saudável que manteve a amamentação até os 
seis meses é correto afirmar que: 
 
(A) atualmente não há dúvidas quanto à necessidade de 

suplementação de vitamina D para as crianças 
amamentadas; 

(B) a introdução de ovo e mel na alimentação deve ser 
realizada a partir dos 9 meses; 

(C) a suplementação de ferro deve ser iniciada aos 6 meses de 
idade; 

(D) alimentos complementares devem ser amassados e 
diluídos quando de sua introdução; 

(E) a alimentação complementar deveria ter sido iniciada aos 
quatro meses. 

 
 
 
 
 
 

 
41 - São medicações que podem ser usadas durante a gestação 
para situações pontuais, sem risco de causar teratogenia: 
 
(A) tetraciclina e haloperidol; 
(B) difenidramina e levotiroxina; 
(C) glibenclamida e ácido fólico; 
(D) captopril e corticoide inalatório; 
(E) misoprostol e fluconazol. 
 
 
42 - Uma jovem de 17 anos com Diabetes Mellitus dá entrada 
na emergência, 1 hora após ter se autoaplicado injeção de 
insulina. Para prestar correto atendimento de urgência é 
necessário identificar se ela apresenta sinais e sintomas de 
hipoglicemia tais como: 
 
(A) visão turva e escotomas cintilantes, bradicardia, 

hipovolemia; 
(B) taquicardia, palidez, sudorese, tremores, tonteira; 
(C) polaciúria, polidipsia, polifagia; 
(D) desorientação, convulsões focais, diminuição da ingesta 

alimentar e hídrica; 
(E) hálito cetônico, respiração superficial e rápida, mucosas 

secas. 
 
 
43 - A parada cardiorrespiratória requer intervenção imediata. 
Para tal, a enfermagem deve manter, no carro de parada, as 
medicações utilizadas na reanimação cardiopulmonar cerebral. 
As medicações que NÃO podem faltar são: 
 
(A) corticóides; aminofilina; heparina; broncodilatadores e 

nitratos; 
(B) atropina; dolantina; ringer lactato, verapamil e manitol; 
(C) insulina nph; clorpropamida; metformina e soro 

fisiológico; 
(D) hidroclorotiazida; captopril; propanolol; furosemida e 

alfametildopa; 
(E) adrenalina; bicarbonato de sódio; atropina; xilocaína e 

gluconato de cálcio. 
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44 - Embora ocorrendo em condições controladas, as feridas 
cirúrgicas podem apresentar complicações. Quanto aos fatores 
que devem ser avaliados pela enfermagem, por interferirem na 
cicatrização da ferida cirúrgica, considere as afirmativas a 
seguir: 
 

I - A quantidade de proteínas consumida pelo paciente 
nos períodos pré e pós-operatório interfere no 
processo de cicatrização. 

II - A tricotomia deve ser realizada na noite anterior à 
cirurgia, pois diminui o risco de infecção do sítio 
cirúrgico. 

III - A cicatrização da ferida cirúrgica independe da idade 
avançada e do estado imunológico do paciente. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) III, apenas; 
(B) I, apenas; 
(C) II, apenas; 
(D) II e III, apenas; 
(E) I e II, apenas. 
 
 
45 - A manutenção do jejum por um período de 8 a 12 horas 
antes da cirurgia tem por objetivo: 
 
(A) acelerar a recuperação no período pós-anestésico; 
(B) diminuir o risco de reações anafiláticas; 
(C) facilitar o acesso em cirurgias abdominais; 
(D) aumentar o efeito das medicações pré-anestésicas e 

anestésicas; 
(E) evitar vômitos e prevenir a broncoaspiração de resíduos 

alimentares. 
 
 
46 - A respeito da administração aplicada à assistência de 
enfermagem, avalie as afirmativas a seguir: 
 

I - Segundo a Lei n.º 7.498/1986, que regulamenta o 
exercício profissional da enfermagem, é privativo ao  
enfermeiro o planejamento da assistência. 

II - A qualidade da assistência de enfermagem prestada ao 
paciente não está relacionada com a função 
supervisão. 

III - O processo de enfermagem fundamenta-se em 
métodos de resolução científica dos problemas 
vinculados ou não a assistência de enfermagem. 

IV - A sistematização da assistência de enfermagem não 
interfere na educação continuada. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas; 
(B) III e IV, apenas; 
(C) II, III e IV; 
(D) I, II e IV; 
(E) I e III, apenas. 

 
 
 

 
47 - No que se refere à Lei 7.498/86, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem, leia as sentenças 
a seguir: 
 

I - A Enfermagem é exercida, privativamente, pelo 
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 
Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados 
os respectivos graus de habilitação. 

II - Art. 4º - A programação de Enfermagem inclui a 
prescrição da assistência de Enfermagem. 

III - Art. 11º - O Enfermeiro exerce todas as atividades de 
Enfermagem, cabendo-lhe: privativamente 
Consultoria,auditoria e emissão de parecer sobre 
matéria de Enfermagem; Consulta de Enfermagem; 
Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves 
com risco de vida; Cuidados de Enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 
base científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas. 

IV - O enfermeiro obstetra não pode realizar parto sem 
distorcia bem como episiotomias e episiorrafias 
quando houver necessidade. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
(A) II, III e IV;  
(B) II e IV;  
(C) I, III e IV; 
(D) I, II e III; 
(E) I e III.  
 
 
48 - Admitido em uma unidade de SPA, paciente do sexo 
masculino, inconsciente, desacompanhado, com diagnóstico 
provável de traumatismo crânio encefálico. Com o objetivo de 
garantir a assistência e a vida, foram realizados procedimentos 
de enfermagem sem o consentimento do paciente ou de seu 
representante legal. O princípio da bioética que baliza o 
Profissional de Enfermagem nesse atendimento é o: 
 
(A) bioético de demanda; 
(B) do consentimento hospitalar livre e esclarecido; 
(C) da beneficência; 
(D) do consentimento ominoso ou implícito; 
(E) ético de inação. 
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49 - Em relação ao calendário básico de vacinação do 
Ministério da Saúde 2007, avalie as afirmativas a seguir. 
 

I - A vacina BCG é oferecida em dose única, protegendo 
contra formas graves da tuberculose, pela via 
intradérmica. 

II - A vacina contra o sarampo é preconizada aos 9 meses, 
com reforço aos 12 – 15 meses, através da tríplice 
viral (sarampo, caxumba e rubéola). 

III - A vacina tetravalente (DTP + Hib) é realizada aos   
1,2 e 6 meses, mais dois reforços, sendo um aos       
15 meses e o outro aos 4-6 anos de idade. 

IV - A vacina oral contra poliomielite (VOP) é realizada 
aos 2, 4 e 6 meses, mais um reforço aos 15 meses. 

V - As vias de administração da Tetravalente, BCG, e 
tríplice viral são IM, ID e SC, respectivamente. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) II,  III e V, apenas; 
(B) I e V, apenas; 
(C) I, II e IV, apenas; 
(D) I, e II, apenas; 
(E) I, IV e V, apenas. 
 
 
50 - Um senhor de 72 anos apresenta, há seis anos, quadro 
definido de hemiplegia espástica no dimídio esquerdo 
consequente à encefalopatia hipertensiva. Comparece sozinho à 
consulta de primeira vez, apesar de locomover-se com alguma 
dificuldade. Mora próximo à Unidade de Saúde, em casa de 
alvenaria, com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e esgoto 
sanitário. Não fuma há dez anos; não fez e não faz uso de 
bebida alcoólica. Há longa data, faz uso de anti-hipertensivos e, 
atualmente, está em uso de benzodiazepínico de curta duração 
para tratamento de insônia. Dentre as condutas a seguir, a mais 
adequada para otimizar a autonomia e a independência desse 
idoso é: 
 
(A) abordagem familiar para avaliação de suporte terapêutico; 
(B) encaminhamento a um centro de fisioterapia;  
(C) suspensão do benzodiazepínico;  
(D) realização de consulta domiciliar a cada mês;  
(E) internação em lar de idosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

 

     
Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão – RJ 

Central de Atendimento: (21) 3525-2480 
Internet: http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: Barramansa2010@biorio.org.br 

BIORIO CONCURSOS 


