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AS QUESTÕES DE  01  A  40  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 Círculo vicioso 
Machado de Assis 

Bailando no ar, gemia inquieto vaga-lume: 
"Quem me dera que fosse aquela loura estrela, 
Que arde no eterno azul, como uma eterna vela!"  
Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme: 

"Pudesse eu copiar o transparente lume,  
Que, da grega coluna à gótica janela, 
Contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela!" 
Mas a lua, fitando o sol, com azedume: 

"Mísera! tivesse eu aquela enorme, aquela  
Claridade imortal, que toda a luz resume!" 
Mas o sol, inclinando a rútila capela: 

"Pesa-me esta brilhante auréola de nume... 
Enfara-me esta azul e desmedida umbela... 
Por que não nasci eu um simples vaga-lume?" 

Vocabulário 

capela - grinalda, coroa 
nume - deidade, divindade 
umbela - guarda-chuva, ou objeto com a forma de 
guarda-chuva (no soneto, a abóbada celeste) 
rútila -  brilhante 
lume – luz 
enfarar-se – entediar-se, aborrecer-se 

 

01 – Assinale a alternativa que justifica o sentido do título “Círculo Vicioso”. 

a) Há uma sucessão de idéias que retornam à idéia inicial, o que 
se evidencia no primeiro e último versos. 

b) O assunto do texto e o título são independentes, não se relacionam. 
c) O título resume o que é narrado no soneto: auto-aceitação dos 

personagens diante da situação em que se encontram. 
d) Os versos não se apresentam claros para o leitor, são viciosos. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
 O título apresenta uma sucessão de idéias (o vaga-lume 
deseja ser a estrela; a estrela deseja ser a lua; a lua deseja ser o 
sol) que retornam à idéia inicial, pois o sol deseja ser um “simples 
vaga-lume” . Com este último desejo do personagem sol, fecha-se 
o “círculo vicioso” iniciado com o personagem vaga-lume. 

02 – Qual característica humana evidencia-se nos personagens 
pelo desejo que demonstram? 

a) equilíbrio 
b) tranqüilidade 
c) conformismo 
d) insatisfação 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
 Os personagens do soneto são alegóricos e por isso 
representam os seres humanos. Eles, personificados, apresentam a 
característica da insatisfação das pessoas, ao desejarem ser o que 
não são. Nas falas, percebe-se com clareza o descontentamento de 
cada um consigo mesmo, projetando sua felicidade em outras 
realidades. 
 Não há, de maneira nenhuma, equilíbrio, tranqüilidade ou 
conformismo no desejo dos personagens. 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

03 – Predomina no texto um recurso que se mostra por meio da 
seqüência vaga-lume, estrela, lua, sol. Trata-se da 

a) coordenação, pois não há diferença gradual entre os 
personagens. 

b) gradação, elaborada em ordem crescente. 
c) oposição, porque a seqüência é contraditória. 
d) comparação, pois os personagens são apresentados em ordem 

de igualdade. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
 A gradação é um recurso em evidência neste soneto de 
Machado de Assis. A seqüência apresentada – do vaga-lume ao sol – 
em ordem crescente tem por objetivo formar o próprio “Círculo 
vicioso”, que se encerra com o vaga-lume novamente. 
 Percebe-se o grau crescente por meio da intensidade de luz que 
cada personagem apresenta: da menor (vaga-lume) à maior (sol). 

04 – Comparando-se os personagens aos seres humanos, o fato de a luz 
ser um atributo comum a todos pode levar-nos a concluir que as pessoas 

a) apresentam o mesmo grau de desenvolvimento. 
b) são sempre iguais umas às outras quando se trata de visão de mundo. 
c) nunca têm a chance de crescer, embora sejam idênticas. 
d) possuem o mesmo potencial para realizar-se na vida. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
 A luz é um atributo comum a todos os personagens e pode 
simbolizar o potencial que todas as pessoas têm para realizar o que 
quiserem na vida e, desse modo, serem felizes. 
 O texto traz a mensagem de que, apesar de possuírem a mesma 
essência, a mesma luz, as pessoas sentem-se insatisfeitas, porque 
pensam que é com os atributos do outro que encontrarão a felicidade. 

05 – No texto 

“Desaba a chuva 
lavando a vegetação. 
Vento saqueia as árvores folhudas, 
sacode o mato grande. 
As árvores encalhadas pedem socorro 
O céu tapa o rosto 
Chove... Chove... Chove.”, predomina qual figura de linguagem? 

a) prosopopéia 
b) eufemismo 
c) antítese 
d) elipse 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 

A prosopopéia, atribuição de qualidades e sentimentos 
humanos a seres irracionais e inanimados, está presente em: 
vento saqueia, as árvores pedem socorro e o céu tapa o rosto. 

06 – Assinale a alternativa em que há discurso indireto. 

a) –     Ô pai! 
– Que foi, filho? 
– Vem brincar comigo, pai... 

b) “Todos devem estar lá às cinco.” 
“Você também vai?” 
“Claro!” 

c) Bianca nunca se sentira tão sozinha quanto naquele 
momento. Como seria a vida sem seu querido irmão? 

d) João Pedro Riso afirmou, certa vez, que a vida era fácil e 
bela, sem segredos nem complexidades. 
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07 – Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
paroxítonas. 
(Obs.:Algumas palavras estão intencionalmente sem o acento 
gráfico.) 

a) pudico, rubrica, aziago 
b) quiromancia, amago, omega 
c) avaro, ciclone, bigamo 
d) misantropo, exodo, prototipo 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 

Em todas as palavras dessa alternativa, o acento tônico recai 
na penúltima sílaba, sendo, portanto, paroxítonas: pudico, rubrica, 
aziago. 

O acento tônico recai na antepenúltima sílaba em: âmago, 
ômega, bígamo, protótipo e êxodo. Também quiromancia, avaro, 
ciclone e misantropo são paroxítonas. 

08 – Em qual alternativa todas as palavras estão corretas quanto 
ao acento gráfico? 

a) Itú, infância, física 
b) saúde, jibóia, núvens 
c) bônus, hífen, cafeína 
d) exército, Paratí, ônix 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 

Os vocábulos paroxítonos finalizados em i ou u, seguidos ou 
não de s, marcam-se com acento circunflexo quando na sílaba 
tônica figuram a, e, o semifechados: bônus. Sobrepõe-se o acento 
agudo ao i da penúltima sílaba dos paroxítonos que terminam em 
l, n. r, x: hífen. Põe-se o acento agudo no i e no u tônicos que não 
formam ditongo com a vogal anterior: cafeína. Nas alternativas A 
e D, respectivamente, Itu e Parati não recebem acento agudo por 
se tratarem de oxítonas terminadas por u e i. Em B, não se 
acentuam as paroxítonas finalizadas por em ou ens: nuvens. As 
demais palavras estão corretas quanto ao acento gráfico porque 
estão de acordo com as regras de acentuação. 

09 – Assinale a alternativa em que todos os espaços são 
completados com a letra i. 

a) contribu__; corró__ 
b) quas__; retribu__ 
c) s__não;  irr__quieto 
d) dó__; s__quer 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
 São grafados com i as formas dos verbos com infinitivos 
terminados em -air, -oer e -uir: corrói, dói, contribui, retribui. Segundo 
a ortografia, escrevem-se com e: quase, sequer, senão, irrequieto. 
 
10 – A alternativa que contém erro no plural do substantivo 
composto é: 

a) O Presidente contava sempre com seus guarda-costas. 
b) Houve corre-corres no protesto de rua. 
c) As roda-gigantes giravam tristes e vazias. 
d) Como esquecer os pores-do-sol românticos naquela praia? 

11 – Observe: 

I- No verão foge o verde e domina o seco. 
II- Houve um comício caloroso antes da eleição. 
III- Devemos colaborar para que não tenhamos um mar poluído. 
IV- Na palestra pediram-lhe que falasse alto. 

Em quais orações os adjetivos destacados adquirem um outro 
valor?  

a) I e IV. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) II e IV. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
 Em I, verde é adjetivo que está substantivado através do 
artigo definido o: o verde, portanto tem valor de substantivo. Em 
IV, alto é um adjetivo com valor de advérbio porque indica a 
circunstância de modo, modificando o verbo falar: falasse alto. 

12 – Assinale a alternativa que contém todas as locuções 
adjetivas do  seguinte texto: 

“Tênue luz fria da manhã 
perpassa a janela  
e reflete auréolas na cabeça dos meninos, 
feérico momento. 
Eterniza-se espaço/tempo da memória, 
Cria-se o texto.” 

a) da manhã, dos meninos 
b) na cabeça, da memória 
c) da manhã, dos meninos, da memória 
d) na cabeça, da manhã, dos meninos 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 

Locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras com 
valor adjetivo, semântica e sintaticamente, que pode ser formada 
de preposição+substantivo: luz da manhã (=matinal), cabeça dos 
meninos (=pueril ou infantil), tempo  da memória (= memorável). 

A expressão na cabeça é uma locução adverbial, pois 
expressa circunstância de lugar. 
 13 – Há erro na classificação do pronome destacado na alternativa: 

a) “Quando os tiranos caem, os povos se levantam.” 
(pronome pessoal oblíquo) 

b) “Sejamos gratos às mães a quem tudo devemos.” 
(pronome relativo) 

c) “Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o 
pobre homem.” (pronome possessivo) 

d) “Tudo que sei é que nada sei.” (pronome indefinido) 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 Esse é pronome demonstrativo, que indica a posição dos 
seres designados em relação às pessoas do discurso, situando-
os no espaço, no tempo ou no próprio discurso. 

RESOLUÇÃO
Resposta: D

O trecho apresenta a fala da personagem – fala que aparece
numa oração subordinada substantiva – introduzida pelo verbo
dicendi afirmou seguido da conjunção integrante que. Trata-se de
discurso indireto.

RESOLUÇÃO
Resposta C

O plural de roda-gigante está incorreto, roda é substantivo,
portanto os dois elementos são variáveis: rodas-gigantes. Em A,
guarda é verbo e fica invariável. Em B, só o 2° elemento varia
(substantivos formados de elementos repetidos). Em C, pores-do-
-sol está correto porque se trata de substantivo com preposição,
então há variação do 1° elemento.
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14 – Faça a correspondência adequada entre a colocação 
pronominal e a regra que a justifica. Em seguida, assinale a 
alternativa com a seqüência correta. 

1- próclise – palavra negativa (  ) Dar-lhe-ei o prêmio. 
2- ênclise –início de frase (  ) Não lhe disse a verdade. 
3- próclise – pronome indefinido (  ) Tudo me lembra você. 
4- mesóclise – futuro do presente (  ) Encontrou-nos aqui. 

a) 2, 3, 4, 1 
b) 2, 1, 3, 4 
c) 4, 3, 1, 2 
d) 4, 1, 3, 2 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 

Pela seqüência, a colocação pronominal nas frases justifica-se da 
seguinte maneira: Dar-lhe-ei o prêmio. – usa-se o pronome 
intercalado ao verbo (mesóclise), quando esse estiver no futuro do 
presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Não lhe disse a 
verdade. – o pronome fica antes do verbo (próclise) devido à palavra 
negativa não. Tudo me lembra você. – há próclise devido ao pronome 
indefinido, que atrai o oblíquo. Encontrou-nos aqui. – usa-se ênclise, 
pois é a colocação básica do pronome (seqüência 
verbo/complemento) – o pronome oblíquo não pode iniciar a frase. 

15 – Assinale a alternativa em que os advérbios e locuções 
adverbiais estão correta e respectivamente classificados. 

a) “... as estrelas lá no céu 
lembram letras no papel.” (de tempo, de lugar) 

b) “Se soubesse que tu vinhas  
num domingo, de tardinha...” (de lugar, de tempo) 

c) “Certamente as palavras mais importantes  
não foram ditas naquele instante.” (de modo, de intensidade) 

d) “Depressa, apareça 
que o dia é curto 
e amanhã viajaremos.” (de modo, de tempo) 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
* depressa: expressa circunstância de modo, modificando a forma 
verbal apareça. 
* amanhã: expressa circunstância de tempo, modificando o verbo 
viajaremos. 

Em A, lá no céu e no papel, os dois termos são locuções 
adverbiais de lugar. Em B, num domingo e à tardinha expressam 
circunstância de tempo. Em C, certamente é advérbio de 
afirmação; mais é advérbio de intensidade. 
 
16 – Assinale a alternativa em que a classificação da conjunção 
em destaque é a mesma da destacada em “Daquele amor nem 
me fale, que eu fico deprimido, todo cheio de saudade.” 

a) “Nós, gatos, já nascemos pobres, 
Porém já nascemos livres.” 

b) “Pareceu-me que a minha posição melhorava, mas enganei-me.” 
c) “Quem acha vive se perdendo, 

portanto agora eu vou me defendendo...” 
d) “Seu rosto estava iluminado, pois a vida lhe sorria.” 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 

Nesse período composto por coordenação, assim como o 
período do enunciado, há conjunção coordenativa explicativa 
(que = pois); nos dois casos, as orações coordenadas sindéticas 
apresentam uma “explicação”, uma justificativa para a primeira 
oração.  

20 – A função sintática objeto indireto está presente em: 

a) Todos duvidaram da inocência do réu. 
b) A descoberta acidental de uma barra de ouro provocou 

confusão. 
c) Na reunião, ocorreram alguns fatos desagradáveis. 
d) Vacinei meu filho aos cinco anos. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A  
 Em A, o verbo duvidar é transitivo indireto e exige o 
complemento verbal objeto indireto (da inocência). 
 Nas demais alternativas, os verbos  provocar, ocorrer  e 
vacinar são transitivos diretos e seus complementos confusão, 
alguns fatos desagradáveis  e meu filho são objetos diretos. 

18 – Todas as frases estão na voz passiva, exceto: 

a) Entregaram-se os prêmios aos alunos. 
b) Aquela notícia foi dada pelo rádio. 
c) O estudante cortou-se durante o exercício. 
d) Divulgou-se o novo Estatuto dos Idosos. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 Nessa oração, o verbo está na voz reflexiva, pois o sujeito o 
estudante pratica a ação verbal sobre si mesmo. O pronome se é, 
no caso, objeto direto da forma verbal cortou. 

19 – Observe: 

I- O diretor nomeou a funcionária coordenadora. 
II- Os viajantes chegaram famintos, mas contentes. 
III- Aquele filme foi considerado impróprio para menores.  
IV- Considero sua atitude oportunista. 

Há predicativo do objeto em 

a) I e II. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) II e III. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
 Em I: funcionária – objeto direto de nomear; coordenadora 
– estado referente ao objeto direto (funcionária). Portanto, tem-se 
um predicativo do objeto. 

Em IV: sua atitude – objeto direto de considerar; 
oportunista – qualidade referente ao objeto direto (sua atitude). 
Portanto, tem-se um predicativo do objeto. 
 
  

17 – Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas em “O professor pediu que a diretora 
___________ os alunos, pois apenas quando ele ___________ 
os exercícios, todos estariam liberados.” 

a) retivesse, ver 
b) retesse, visse 
c) retivesse, visse 
d) retesse, vir 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 O imperfeito do subjuntivo do verbo reter, irregular da 2ª 
conjugação e derivado do verbo ter, é retivesse e  do verbo ver é 
visse, de acordo com o paradigma da conjugação desses referidos 
verbos. 
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21 – Observe:  

“Cabelos revoltos, cabeça mais revolta ainda, é um drama 
manter aqueles fiapos arrumados em cima do pequenino crânio.” 

As palavras destacadas na oração apresentam a função sintática de 

a) predicativo do sujeito. 
b) núcleo do sujeito. 
c) adjunto adnominal. 
d) adjunto adverbial. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 O adjunto adnominal é o termo que caracteriza o substantivo 
por meio de adjetivos, artigos, locuções adjetivas, pronomes 
adjetivos e numerais adjetivos. Nessa frase, revoltos, revolta e 
pequenino são adjetivos que especificam, respectivamente, os 
substantivos cabelos, cabeça e crânio. Um é artigo indefinido que 
acompanha o substantivo drama. 
 Portanto, as palavras em destaque são adjuntos adnominais. 
 
22 – Qual termo classifica-se como adjunto adverbial de modo 
para completar a frase: “Saímos a ver os cafezais ___.”? 

a) cedo 
b) alegremente 
c) com os amigos 
d) floridos 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
 Alegremente classifica-se como adjunto adverbial de modo, 
pois modifica o verbo sair indicando a circunstância, o modo de se 
realizar essa ação. 

23 – Observe: 

I- “São Paulo! Comoção da minha vida... 
 Galicismo a berrar nos desertos da América.” 
II- “A inspiração é fugaz, violenta. Qualquer 
 empecilho a perturba e mesmo emudece.” 
III- “Fujamos da natureza! Só assim a arte  
 não se ressentirá da ridícula riqueza da 
 fotografia... colorida.” 

O vocativo está presente em 
a) I apenas. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) III apenas. 
RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
 Vocativo é o termo (nome, título, apelido) que evoca, 
interpela pessoa, animal ou coisa personificada. Vem 
normalmente isolado por vírgula ou seguido de ponto de 
exclamação. A expressão São Paulo evoca a cidade. 
 

24 – Assinale a alternativa em que a expressão destacada não se 
classifica como aposto. 

a) “A vida me fez assim: 
 doce ou atroz, manso ou feroz 
 Eu, caçador de mim.” 
b) Construiu sua casa em uma rua nova, a mais bela da cidade. 
c) São Francisco, moço de família rica, desfez-se dos bens 

materiais para viver na pobreza. 
d) Atravessou o pátio, entrou pelo imenso corredor, enfiou-se 

no quarto. 

25 – Assinale a alternativa em que a oração subordinada 
substantiva destacada não está corretamente classificada. 

a) O desejo de Capitu era que Bentinho permanecesse perto 
dela. (predicativa) 

b) Inocentemente, não percebo ainda que tramam contra mim. 
(objetiva direta) 

c) Pouco a pouco veio-lhe a persuasão de que a jovem lhe faria 
feliz. (objetiva indireta) 

d) Foi preciso que o pai contornasse o problema para que tudo 
se resolvesse. (subjetiva) 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 A oração destacada é subordinada substantiva completiva 
nominal porque exerce a função de complemento nominal de um 
nome (persuasão) da oração principal, seguido de preposição 
“Pouco a pouco veio-lhe a persuasão.” 
(Obs.: veio-lhe a persuasão de alguma coisa: de que a jovem lhe 
faria feliz.) 

26 – Em 

“Teu nome, Maria Lúcia, 
Tem qualquer coisa que afaga 
Como uma lua cheia 
Brilhando à flor de uma vaga.”  

a oração destacada classifica-se como subordinada adverbial 

a) causal. 
b) comparativa. 
c) conformativa. 
d) consecutiva. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 

A oração subordinada adverbial comparativa é aquela que 
apresenta um termo de comparação.” Há uma comparação 
entre qualquer coisa que o nome Maria Lucia tem e lua cheia: 
ambos afagam.  

 
 
 

RESOLUÇÃO
Resposta: D

Pelo imenso corredor  modifica o verbo entrou indicando
circunstância de lugar, portanto trata-se de adjunto adverbial.

27 – “Da porta ________ cabeças congestionadas de sono; 
_________ - se amplos bocejos, fortes como o marulhar das 
ondas, e o cheiro quente do café ________ todos os outros.” 

Complete as lacunas do texto acima e, a seguir, assinale a 
alternativa com a seqüência correta. 

a) surgia, ouvia, suplantavam 
b) surgiam, ouviam, suplantava 
c) surgia, ouviam, suplantavam 
d) surgiam, ouvia, suplantava 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
 O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa: 
cabeças congestionadas de sono (sujeito no plural) surgiam 
(verbo no plural); o cheiro quente do café (sujeito no singular) 
suplantava (verbo no singular). 
 Verbo transitivo direto + se + sujeito paciente = o verbo 
concorda normalmente com o sujeito: ouviam-se amplos bocejos 
(amplos bocejos eram ouvidos). 
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30 – No texto: 

“Na corda bamba 
poesia 
eu não te escrevo... 
eu te vivo.” 

a vírgula é 

a) obrigatória apenas depois de poesia. 
b) facultativa após não. 
c) obrigatória após bamba e poesia. 
d) facultativa depois de te. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 Usa-se a vírgula para separar o vocativo e, estando 
intercalado, deve vir entre vírgulas: “Na corda bamba, poesia, eu 
não te escrevo... eu te vivo.” 

31 – Observe: 

 “A formosura da carne costuma ser um véu para cegar 
nossos olhos, um laço para prender os pés, um visgo para 
impedir as asas; não é, logo, verdadeira.” 

A oração em destaque é coordenada sindética 

a) explicativa. 
b) conclusiva. 
c) adversativa. 
d) alternativa. 

29 – Assinale a alternativa em que a oração apresenta predicado 
nominal. 

a) Os soldados continuaram a marcha por cinco dias. 
b) Destemidamente olhou fundo para o adversário. 
c) Aquele lendário monte parecia muito estranho. 
d) Depois de alguns dias de descanso, eles partiram para a 
cidade misteriosa. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 O predicado nominal sempre traz um verbo de ligação. Sua 
função é indicar estado, qualidade ou condição do sujeito e tem 
como núcleo um nome, que desempenha a função de predicativo 
do sujeito. Estranho caracteriza o núcleo do sujeito monte, por 
meio do verbo de ligação parecia. Nas demais alternativas, o 
predicado é verbal. 

28 – Assinale a série que completa corretamente o texto: “Fomos 
até ___ fazenda, chegamos lá ___ oito horas, percorremos os 
campos ___ pé e vimos ferramentas expostas ___ chuvas 
torrenciais.” 

a) a, às, à, a 
b) a, as, a, à 
c) à, às, a, a 
d) à, às, à, à 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 O uso do acento grave indicador de crase é facultativo com a 
locução até a, antes de palavra feminina (Fomos até a fazenda/à 
fazenda) e é obrigatório nas indicações de horas especificadas: às 
oito horas. 
 Não se usa o acento grave indicador de crase antes de 
substantivo masculino: a pé. Não ocorre crase diante de palavras 
femininas no plural precedidas de um a: a chuvas torrenciais. 
Portanto a única série que completa corretamente o texto é: à, às, a, a. 

32 – Assinale a alternativa que apresenta um erro de regência 
verbal. 

a) Castiguei-lhe devido ao seu atrevimento. 
b) O pai abençoou-o por sua persistência. 
c) Obedeça-lhe sem nenhum temor. 
d) Prezo-te com toda a força de meu coração. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
 O verbo castigar é transitivo direto, não exige preposição 
para o estabelecimento da relação de regência. Portanto, o 
pronome lhe está incorreto como complemento de castigar, uma 
vez que, para verbos transitivos diretos, devem-se usar pronomes 
oblíquos átonos (o, os, a, as). Nas demais alternativas, abençoar e 
prezar são transitivos diretos e obedecer, transitivos indiretos – a 
regência está correta. 

34 – Assinale a alternativa em que o termo destacado classifica-se 
como objeto direto. 

a) Informou-lhes o resultado da pesquisa. 
b) O verão convida as pessoas à extroversão. 
c) Escolheram-me para o cargo de chefe. 
d) Necessitamos de uma escola com bons equipamentos. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 O pronome me é objeto direto, pois complementa o verbo 
transitivo direto escolheram, sem a presença da preposição. 
 Em A, o pronome oblíquo lhe atua como objeto indireto do 
verbo informar; em B e D, os termos à extroversão  e de uma 
escola ligam-se ao verbo convidar e necessitar respectivamente, 
com preposição, portanto são objeto indireto. 

RESOLUÇÃO
Resposta: B

A oração destacada apresenta uma conclusão lógica a respeito
do que é expresso nas orações anteriores. A conjunção logo (que,
no caso, equivale a portanto) é que estabelece a relação de
conclusão entre as orações, fazendo com que a classificação
sintática da oração em destaque seja coordenada sindética
conclusiva.

33 – Quanto ao processo de formação de palavras, coloque (1) 
sufixação, (2) prefixação, (3) parassíntese e, a seguir, assinale a 
alternativa com a seqüência correta. 

(  ) realizar 
(  ) incapaz 
(  ) alistar 
(  ) felizmente 

a) 1, 2, 3, 1 
b) 3, 1, 3, 2 
c) 3, 3, 1, 2 
d) 1, 3, 2, 3 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
 A derivação é o processo de formação de palavras por meio de 
acréscimo ou supressão de afixos. Há derivação prefixal ou 
prefixação quando o semantema recebe prefixo: incapaz; sufixação 
quando o semantema recebe sufixo: realizar e felizmente e 
derivação parassintética ou parassíntese quando o semantema 
recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo, de tal forma que a 
palavra não existe só com o prefixo nem só com o sufixo: alistar 
(a+lista+ar). Portanto, a única seqüência correta é: 1, 2, 3, 1. 
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RESOLUÇÃO
Resposta: B

No superlativo relativo de superioridade, a característica
atribuída pelo adjetivo atento é intensificada pela forma relativa,
feita em relação a todos os demais seres de um conjunto: Ele é o
mais atento de todos.

39 – Numere (1) ditongo decrescente, (2) ditongo crescente, (3) 
hiato, nos vocábulos abaixo e, a seguir, assinale a alternativa com 
a seqüência correta. 

(  ) afoito 
(  ) coeso 
(  ) gratuito 
(  ) guaraná 
(  ) criatura 

a) 1, 3, 1, 2, 3 
b) 3, 1, 3, 2, 3 
c) 2, 3, 1, 1, 2 
d) 1, 2, 3, 2, 1 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
 No encontro vocálico em que a vogal vem em primeiro 
lugar, o ditongo se denomina decrescente: a-foi-to, gra-tui-to. 
Quando a semivogal antecede a vogal, o ditongo diz-se 
crescente: gua-ra-ná. 
 Dá-se o nome de hiato ao encontro de duas vogais: co-e-so, 

cri-a-tu-ra. 
 Portanto, a única seqüência correta é 1, 3, 1, 2, 3. 
 

40 – Assinale a alternativa em que o substantivo destacado 
classifica-se como sobrecomum. 

a) Caros colegas, nossas propostas foram aceitas. 
b) Um dos cônjuges não compareceu ao julgamento. 
c) O rapaz era muito bem tratado pelo seu padrasto. 
d) O profeta teria acertado em sua previsão? 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
 O substantivo cônjuge apresenta sempre o mesmo gênero, 
quer se refira ao ser do sexo masculino, quer ao do sexo 
feminino, portanto classifica-se como sobrecomum. 
 Em A, colegas está no gênero masculino e a distinção entre 
este e o feminino é feita pela concordância com um artigo ou 
outro determinante (no caso, caros colegas), portanto é um 
substantivo comum de dois gêneros. Em C, padrasto está no 
gênero masculino e a forma feminina apresenta um radical 
diferente (madrasta) e, em D, profeta, no masculino, tem o 
feminino correspondente profetisa. 
 

38 – Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo no grau 
superlativo relativo de superioridade. 

a) Gabriel é mais tranqüilo do que seu amigo. 
b) Ele é o mais atento de todos. 
c) Esta solução é melhor do que a outra. 
d) Joaquim é um homem boníssimo. 
 

36 – Observe as frases seguintes: 

I- O autor deste livro é desconhecido. 
II- Este livro desperta no leitor curiosidade e indignação. 

Transformando-se estes dois períodos simples num composto por 
subordinação, a alternativa correta é: 

a) Este livro cujo autor é desconhecido desperta no leitor 
curiosidade e indignação. 

b) Este livro de autor desconhecido desperta no leitor 
curiosidade e indignação. 

c) Este livro cujo é desconhecido desperta no leitor curiosidade 
e indignação. 

d) Este livro que o autor é desconhecido desperta no leitor 
curiosidade e indignação. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
 Na junção dos períodos, a oração II funcionará como oração 
principal e a oração I como subordinada adjetiva restritiva, 
articuladas pelo pronome relativo cujo. O cujo deve ser usado na 
oração subordinada porque há uma relação de posse entre o 
antecedente (o autor) e o termo que especifica (deste livro). Nesse 
caso, cujo substitui o adjunto adnominal deste livro. 
 Em B, não houve junção correta da orações, pois a alternativa 
apresenta um período simples (em que se ignorou a estrutura da 
oração I); em C, o erro está na omissão do sujeito autor e, em D, a 
incorreção se dá pelo uso do pronome relativo que (no caso, de 
uso informal) o qual não pode ser usado isoladamente quando há 
relação de posse. 

35 – Assinale a alternativa em que há erro de regência nominal. 

a) Nutria ódio contra o inimigo que o separava de seu povo. 
b) Na ocasião do atentado, estava adido à embaixada do Iraque. 
c) A invasão dos ímpios foi nociva com toda a nação. 
d) A passagem por aquele local despertava-lhe doces lembranças. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
 “Nociva” (adjetivo) pede somente a preposição a: “ ... foi 
nociva a toda a nação.” 

37 – Em “O pai tinha predileção por uma de suas filhas.”, o 
termo destacado exerce a função sintática de  

a) adjunto adnominal. 
b) agente da passiva. 
c) objeto direto 
d) complemento nominal. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
 Complemento nominal é o complemento de um nome 
(substantivo, adjetivo ou advérbio); por uma de suas filhas completa o 
sentido de predileção, um substantivo (portanto, um nome). Diz-se, 
então, que predileção é um nome de valor relativo. 
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AS QUESTÕES DE  41  A  100  REFEREM-SE 
À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM 

 

41 – Quanto à localização das veias, relacione a coluna II de 
acordo com a coluna I e assinale a seqüência correta. 

I    II 
1- Basílica (  ) lado esquerdo da coluna vertebral 
2- Cefálica (  ) face lateral do braço 
3- Pilórica (  ) estômago 
4- Acessória hemiázigos (  ) bíceps 

a) 2 – 1 – 4 – 3 
b) 4 – 2 – 3 – 1  
c) 3 – 4 – 2 – 1 
d) 4 – 1 – 3 – 2  

RESOLUÇÃO 
Resposta: B. 
A veia acessória hemiázigos localiza-se no lado esquerdo da 
coluna vertebral; a cefálica, na face lateral do braço; a pilórica, 
no estômago; e a basílica, no bíceps. 

42 – Qual dos sintomas abaixo não é de envenenamento? 

a) lesões cutâneas  
b) poliúria 
c) oligúria 
d) anúria  

RESOLUÇÃO 
Resposta: B. 
Oligúria, anúria (diminuição ou retenção do fluxo urinário) e 
lesões cutâneas são sinais e sintomas de envenenamento. Poliúria 
(aumento do fluxo urinário) não faz parte de sinais e sintomas de 
envenenamento. 
 

43 – Não é considerada valva cardíaca: 

a) pulmonar. 
b) tricúspide. 
c) sistólica. 
d) aórtica. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C. 
Pulmonar ...... permite a passagem do sangue venoso do 

ventrículo direito para a artéria pulmonar. 
Tricúspide...... permite a passagem do sangue venoso do átrio 

direito para o ventrículo direito. 
Sistólica.......... não existe valva cardíaca denominada sistólica. 
Aórtica........... permite a saída do sangue arterial do ventrículo 

esquerdo para a artéria aorta. 
 
 
 44 – É a continuação do epidídimo e termina no ducto ejaculatório 

a) Vesículas seminais 
b) Ducto deferente 
c) Testículos 
d) Próstata 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B. 
Ducto deferente é a continuação do epidídimo e termina no ducto 
ejaculatório. 

45 – Anatomicamente, o estômago é dividido em 

a) cárdia, fundo, íleo e piloro. 
b) cárdia, fundo, corpo e piloro. 
c) cárdia, jejuno, corpo e piloro. 
d) cárdia, fundo, sigmóide e duodeno. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
O estômago, anatomicamente, é dividido em quatro secções: 
cárdia, fundo, corpo e piloro. Jejuno, íleo e duodeno fazem parte 
do intestino delgado. O sigmóide faz parte do intestino grosso. 

46 – A unidade anatômica e funcional dos rins é a (o) 

a) bacinete. 
b) bexiga. 
c) ureter. 
d) nefro. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
Os glomérulos e os túbulos renais formam o nefro, que é 
considerado a unidade anatômica e funcional do rim.  

47 – As trocas gasosas se realizam nos (na) 

a) brônquios. 
b) alvéolos. 
c) traquéia. 
d) pleura. 
RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
Trocas gasosas – há nos pulmões cerca de 300 milhões de 
alvéolos que são permeáveis ao oxigênio e gás carbônico e 
captam as impurezas do ar inspirado, eliminando-as através do 
sistema linfático dos pulmões.  

48 – Em relação a tipos de febre, relacione a coluna da direita de 
acordo com a coluna da esquerda e assinale a alternativa com a 
seqüência correta. 

I- Ondulante (  ) É a febre em que há elevações e a 
quedas bruscas de temperatura. 

II- Recorrente (  ) É a febre que aparece e desaparece 
com intervalo de dias ou semanas, 
sempre às mesmas horas. 

III- Intermitente (  ) É quando a temperatura corporal 
apresenta oscilações diárias, cujas 
variações podem ser maiores de 2ºC, 
mas que não desaparece completamente. 

IV- Remitente (  ) É a febre que apresenta alternância de 
períodos de hiperpirexia e apirexia, 
variando de dois a três dias em média. 

a) III - II- IV-I 
b) IV- III- I- II 
c) II -  III- I- IV 
d) III - IV- I -II 
RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
Febre ondulante é a que apresenta alternância de períodos de 
hiperpirexia e apirexia, variando de dois a três dias em média. Febre 
recorrente é aquela que aparece e desaparece com intervalo de dias ou 
semanas, sempre às mesmas horas. Intermitente é a febre em que há 
elevaçães e quedas bruscas de temperatura. Remitente é quando a 
temperatura corporal apresenta oscilações diárias, cujas variações 
podem ser maiores de 2º C, mas que não desaparecem completamente. 
Portanto, a seqüência  III, II, IV e I é a correta. 
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49 – Em relação aos cuidados de enfermagem no puerpério 
imediato, assinale a resposta incorreta. 

a) Inspecionar incisão cirúrgica. 
b) Administrar oxitocina endovenosa está contra indicado. 
c) Estar alerta para a possibilidade de hipotonia ou atonia 

uterina. 
d) Aplicar bolsa de gelo sobre a episiorrafia para evitar a 

ocorrência de hematoma. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
A oxitocina endovenosa deve ser administrada de 5 a 20 UI em Solução 
Glicosada 5% - 500 ml em 06 horas, conforme prescrição médica. 
Estar alerta para a possiblidade de hipotonia ou atonia uterina, 
inspecionar incisão cirúrgica e aplicar bolsa de gelo sobre a episiorrafia 
para evitar a ocorrência de hematoma são condutas de enfermagem 
adotadas no puerpério imediato. 
 

50 – Assinale a alternativa que não contém um dos objetivos da 
assistência pré-natal, a qual é principalmente preventiva. 

a) assegurar a boa saúde materna. 
b) identificar, tratar ou controlar patologias. 
c) reduzir os índices de morbidade e mortalidade materna e 

fetal. 
d) estar alerta para a possibilidade de hipotonia ou atonia 

uterina. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
A assistência pré-natal é principalmente preventiva e tem como 
objetivo identificar, tratar ou controlar patologias, assegurar a boa 
saúde materna e reduzir os índices de morbidade e mortalidade 
materna e fetal. Estar alerta para a possibilidade de hipotonia ou 
atonia é uma conduta de enfermagem no puerpério imediato.  

51 – Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e assinale a 
alternativa cuja seqüência está correta. 

I- Sonda de alimentação (  ) É introduzida pelo nariz na 
segunda porção do intestino 
delgado. 

II- Sonda nasoduodenal (  ) É a sonda pela qual os produtos 
nutritivos, água e outros líquidos 
podem ser introduzidos no trato 
gastrointestinal. 

III- Sonda nasogástrica (  ) É introduzida pelo nariz no 
começo do intestino delgado. 

IV- Sonda nasojejunal (  ) É introduzida pelo nariz no 
estômago. 

a) IV-II-I-III 
b) I-IV-III-II 
c) III-IV-II-I 
d) IV-I-II-III 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D. 
Na sonda de alimentação, os produtos nutritivos, água e outros 
líquidos podem ser introduzidos no trato gastrointestinal; a sonda 
nasoduodenal é introduzida pelo nariz no começo do intestino 
delgado (duodeno); a sonda nasogástrica é introduzida pelo nariz 
no estômago; a sonda nasojejunal é introduzida pelo nariz na 
segunda porção do intestino delgado (jejuno). 
 

52 – Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) e assinale a seqüência 
correta. 

(  ) A hipertensão é definida como uma pressão arterial sistólica superior 
a 140 mmhg e uma pressão diastólica maior que 90 mmhg. 

(  ) Hipertensão primária é o termo usado para designar a 
pressão arterial elevada a partir de uma causa identificada. 

(  ) Quanto maior for a pressão, quer sistólica, quer diastólica, 
maior será o risco. 

(  ) A elevação prolongada da pressão arterial não lesiona, 
eventualmente, os vasos sanguíneos por todo o corpo, principalmente 
nos órgãos-alvo, como coração, rins, cérebro e olhos. 

a) V-V-F-F 
b) F-V-V-F 
c) F-V-F-V 
d) V-F-V-F 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
A hipertensão é definida como uma pressão arterial sistólica e 
diastólica maiores que 140/ 90 mmhg. 
O termo secundária é usado para significar a pressão arterial por 
causa identificada. 
Quanto maior a pressão, maior o risco cardíaco. 
A elevação prolongada da pressão arterial lesiona principalmente 
os órgãos-alvo, como coração, rins, cérebro e olhos.   

53 – Assinale a alternativa que não se refere a manifestações 
clínicas de angina de peito. 

a) Sensação de sufocação. 
b) Sensação de indigestão. 
c) Dor ou pressão na parte anterior do tórax. 
d) Possibilidade de irradiar-se para os membros inferiores. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
Tipicamente a dor anginosa pode irradiar-se para o pescoço, mandíbula, 
ombros e faces internas dos braços; dá sensação de sufocação, dor ou 
pressão na parte anterior do tórax e sensação de indigestão.  

54 – De acordo com as vias de administração de analgésicos, 
numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e escolha a seqüência correta. 

I- Retal (  ) Infusões dentro de espaço subaracnóide. 
II- Parenteral (  ) Pode ser indicada quando não se 

permite que o paciente tenha ingestão 
oral ou esteja vomitando. 

III- Transdérmica (  ) Pode ser indicada para pacientes com 
problemas hemorrágicos, como na hemofilia. 

IV- Intra-espinhal (  ) Tem sido utilizada para conseguir um nível 
sérico consistente de opióide através da 
absorção do medicamento  por meio da pele. 

a) IV – II – I – III 
b) III – II – I – IV 
c) II – I – III – IV 
d) IV – I – II – III 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
Na infusão Intra-espinhal, as infusões são feitas  dentro do espaço 
subaracnóide; a infusão Parenteral pode ser indicada quando não se 
permite que o paciente tenha ingestão oral ou esteja vomitando; a 
infusão Retal pode ser indicada para pacientes com problemas 
hemorrágicos, como na hemofilia; a infusão Transdérmica tem sido 
utilizada para conseguir um nível sérico consistente de opióide 
através da absorção do medicamento por meio da pele. 
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55 – Depois de aplicar um garrote para puncionar uma veia, esta 
não deve estar 

a) firme. 
b) elástica. 
c) tortuosa. 
d) arredondada. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
A resposta correta é a letra C, pois a veia não deve estar tortuosa. 

56 – O fluxo de uma infusão EV (endovenosa) é determinado 
pelos mesmos princípios que governam o movimento de líquidos 
em geral. Correlacione as informações abaixo e assinale a 
alternativa com a seqüência correta. 

I- O fluxo é diretamente proporcional à altura da coluna de 
líquido. 

II- O fluxo é diretamente proporcional ao diâmetro do equipo. 
III- O fluxo é inversamente proporcional ao comprimento do 

equipo. 
IV- O fluxo é inversamente proporcional à viscosidade do 

líquido. 

(  ) As soluções EV, como sangue, necessitam de uma cânula de 
calibre maior que a utilizada nas soluções salinas. 

(  ) Aumentar a extensão do equipo para uma linha EV diminuirá 
o fluxo. 

(  ) A pinça no equipo EV regula o fluxo. 
(  ) Aumentar a altura de um frasco de infusão pode melhorar um 

fluxo lento. 

a) IV – III – II – I 
b) IV – II – III – I 
c) I – III – II – IV 
d) II – III – IV – I 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
 As soluções EV, como sangue, necessitam de uma cânula de 
calibre maior que a utilizada nas soluções salinas; logo, o fluxo é 
inversamente proporcional à viscosidade do líquido. Aumentar a 
extensão do equipo para uma linha EV diminuirá o fluxo; logo, o 
fluxo é inversamente proporcional ao comprimento do equipo. 
 A pinça no equipo EV regula o fluxo; logo, o fluxo é 
diretamente proporcional ao diâmetro do equipo. 
 Aumentar a altura de um frasco de infusão pode melhorar um 
fluxo lento; logo, o fluxo é diretamente proporcional à altura da 
coluna de líquido.  

57 – De acordo com os tipos de choque, numere a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e assinale a seqüência correta. 

I- Anafilático  (  ) Resultante de reação alérgica grave. 
II- Distributivo (  ) Resultante do volume intravascular 

diminuído devido à perda de líquidos. 
III- Neurogênico (  ) Resultante da perda do tônus simpático, 

que gera hipovolemia relativa. 
IV- Hipovolêmico (  ) Também chamado de choque 

vasogênico. 

a) II – IV – III – I 
b) I – III – IV – II 
c) I – IV – III – II 
d) I – IV – II – III 
 
 
 
 

58 – Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª e escolha a 
seqüência correta. 
 I    II 

I- Hipocalemia (  ) Resulta das perdas insensíveis 
aumentadas e do diabetes insípido. 

II- Hipercalemia (  ) Ocorre com perdas gastrointestinais e 
renais. 

III- Hiponatremia (  ) Acontece com a sede e a liberação do 
hormônio antidiurético (ADH) aumentado. 

IV- Hipernatremia (  ) Ocorre com a insuficiência da 
supra-renal. 

a) I – II – IV – III 
b) II – I – III – IV 
c) IV – I – III – II 
d) III – IV – II – I  

RESOLUÇÃO 

Resposta: C 
A hipernatremia resulta das perdas insensíveis aumentadas e do 
diabetes insípido. 
A hipocalemia ocorre com perdas gastrointestinais e renais. 
A hiponatremia acontece com a sede e a liberação do hormônio 
antidiurético (ADH) aumentado. 
A hipercalemia ocorre com a insuficiência da supra-renal. 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO
Resposta: C
O choque anafilático é resultante de reação alérgica grave.
O choque hipovolêmico é resultante do volume intravascular
diminuído devido à perda de líquidos.
O choque neurogênico é resultante da perda do tônus simpático,
que gera hipovolemia  relativa.
O choque distributivo é também chamado de choque vasogênico.

59 – Assinale a alternativa incorreta em relação aos fatores 
predisponentes da Infecção do Trato Urinário (ITU). 

a) A Escherichia coli é responsável por cerca de 10% das ITU 
em mulheres gestantes. 

b) Uso de diafragma ou espermicidas que alteram o pH e a flora 
natural em mulheres adultas. 

c) Refluxo vesico-uretral em pessoas jovens. 
d) Obstrução prostática em pessoas idosas. 
RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
A Escherichia coli é responsável por cerca de 80% das ITU.  

60 – Diante da vacinação da gestante contra o tétano, conforme 
referência bibliográfica indicada para obstetrícia, é correto afirmar que 

a) em gestante não vacinada, administrar a primeira dose a 
partir do 3º mês e a segunda dose até 20 dias antes do parto. 

b) em gestante não vacinada, administrar 03 doses da vacina 
dT com intervalo mínimo de 60 dias entre elas. 

c) se a gestante tiver recebido as 03 doses, apenas aplicar 
uma dose de reforço a cada 05 anos. 

d) se a gestante tiver recebido as 03 doses, apenas aplicar 
uma dose de reforço a cada 10 anos. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
Em gestante não vacinada, administrar a 1ª dose a partir do 5º 
mês possível e a 2ª dose até 20 dias antes do parto.  
Em gestante não vacinada, administrar 02 doses da vacina dT 
com intervalo mínimo de um mês entre elas. 
Se a gestante tiver recebido as 03 doses, apenas aplicar uma 
dose de reforço a cada 05 anos e não a cada 10 anos. 
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61 – Segundo Geraldo Mota de Carvalho em Enfermagem 
Obstétrica, assinale a alternativa correta em relação às condutas 
de enfermagem na preparação dos mamilos para a amamentação. 

a) Girá-los entre os dedos indicador e polegar por 15 minutos de 
cada vez, duas vezes ao dia. 

b) Higienizá-los com água e, posteriormente, aplicar óleo de 
amêndoa. 

c) Expô-los ao sol por 50 minutos, uma vez por dia. 
d) Expô-los ao ar por 02 horas, uma vez ao dia.  

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
Na conduta de enfermagem para preparação dos mamilos para  a 
amamentação, devemos girá-los entre os dedos indicador e 
polegar por 02 minutos de cada vez, duas vezes ao dia;  expô-los 
ao sol por 10 minutos, uma vez por dia; expô-los ao ar por 02 
horas, uma vez ao dia; e higienizá-los somente com água.  

62 – Relacione os principais sinais clínicos de prenhez e seus 
respectivos epônimos e assinale a alternativa com a seqüência 
correta. 

I- Sinal de Hartman 
II- Sinal de Osiander 
III- Sinal de Jacquemier 
IV- Sinal de Hosapfel 

(  ) Hemorragia de implantação do blastocisto na cavidade 
uterina cerca de 7-8 dias após a concepção. 

(  ) Sensação tátil do pulso da artéria vaginal. 
(  ) Útero aumentado de volume e amolecido que permite sua 

preensibilidade ao toque. 
(  ) Coloração violácea do vestíbulo vulvar. 

a) I – II – III – IV  
b) I – II – IV – III  
c) IV – III – II – I  
d) III – IV – II – I  

RESOLUÇÃO 
Resposta:B 
O Sinal de Hartman é caracterizado por hemorragia de 
implantação do blastocisto na cavidade uterina cerca de 7-8 dias 
após a concepção. O Sinal de Osiander é a sensação tátil do pulso 
da artéria vaginal. O Sinal de Hosapfel é caracterizado pelo útero 
aumentado de volume e amolecido que permite sua 
preensibilidade ao toque. O Sinal de Jacquemier é a coloração 
violácea do vertíbulo vulvar. 

63 – Em relação às fontes de nutrientes e suas principais 
funções, em gestantes, coloque falsa (F) ou verdadeira (V) e 
assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

(  ) As proteínas têm como principal função a produção de 
leite e o crescimento do feto. 

(  ) O cálcio está diretamente relacionado com a coagulação 
do sangue, a irritabilidade neuromuscular, o esqueleto 
fetal e a contratilidade muscular. 

(  ) A tiamina ajuda a transformar as fontes de energia em 
uma forma utilizável. 

(  ) A riboflavina promove a absorção e a retenção do cálcio e 
do fósforo, indispensáveis para formação e crescimento 
dos ossos e dentes. 

a) V – V – F – V  
b) V – F – F – V  
c) V – V – F – F  
d) V – F – F – F  
 

64 – Segundo a infecção e o efeito fetal, correlacione as colunas 
e assinale a alternativa com a seqüência correta. 

I- Gonorréia  (  ) icterícia fetal 
II- Hepatite B  (  ) calcificação cerebral fetal 
III- Rubéola  (  ) surdez fetal 
IV- Toxoplasmose (  ) oftalmia neonatal 

a) II – IV – III – I  
b) II – I – III – IV  
c) I – II – IV – III 
d) II – IV – III – I  

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
A Hepatite B causa icterícia fetal; a Toxoplasmose causa 
calcificação cerebral fetal; a Rubéola causa surdez fetal e a 
Gonorréia causa oftalmia neonatal.  

65 – Coloque falsa (F) ou verdadeira (V) para as afirmaçõese 
assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

(  ) A mola hidatiforme é uma anomalia no desenvolvimento da 
placenta que resulta na conversão das vilosidades coriônicas em 
uma massa de vesículas claras e viscosas, com aspecto de uvas. 

(  ) A hiperemese gravídica é uma condição clínica comum e de 
baixo risco, caracterizada por vômitos incoercíveis, que 
podem determinar graves alterações hidroeletrolíticas e 
nutricionais. 

(  ) Incompetência cervical é uma adesão mecânica do colo 
uterino capaz de manter a gravidez até o termo. 

(  ) Segundo Geraldo Mota de Carvalho  em Enfermagem em 
Obstetrícia, os recém-nascidos são classificados de acordo 
com a época do parto em: pré-termo – nascidos < 37 
semanas; termo – nascido entre 38 a 41 semanas; e pós-
termo – nascidos > 42 semanas. 

a) F – F – F – V  
b) V – F – F – V  
c) F – F – V – F  
d) V – F – F – F  

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
A hiperemese gravídica é uma condição clínica rara e de alto risco e 
a incompetência cervical é um defeito mecânico do colo uterino que 
se torna, assim, incapaz de manter a gravidez até o termo.  
 66 – Diante das repercussões após diagnóstico de anemia em 
gestantes, é comum ocorrrer 

a) maior resistência a infecções. 
b) capacidade de cicatrização aumentada. 
c) incidência diminuída de complicações hemodinâmicas. 
d) freqüência aumentada de abortamentos, partos prematuros e 

toxemia gravídica. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
Diante das repercussões após diagnóstico de anemia em 
gestantes, temos: menor resistência a infecções; capacidade de 
cicatrização diminuída; incidência aumentada de complicações 
hemodinâmicas e freqüência aumentada de abortamentos, partos 
prematuros e toxemia gravídica.  
 

RESOLUÇÃO
Resposta: C
A niacina ajuda a transformar as fontes de energia em uma forma utilizável.
A vitamina D promove a absorção e a retenção do cálcio e do fósforo,
indispensáveis para formação e crescimento dos ossos e dentes.

A N U L A D A
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67 – Durante o parto, a passagem de hemácias fetais Rh positivas 
para a corrente sangüínea de mãe Rh negativa, através da 
placenta, estimula a formação de anticorpos pelas células do 
sistema retículo-endotelial e  caracteriza a 

a) imunização. 
b) isoimunização. 
c) imunoblastia. 
d) imunossupressão. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
A imunização corresponde à vacinação. Imunoblastia e 
imunossupressão não estão relacionadas com fator Rh.  

68 – Assinale a alternativa incorreta em relação aos critérios 
maternos para aplicação do Fórcipe. 

a) Bolsa rota 
b) Reto e bexiga vazios 
c) Ausência de desproporção 
d) Colo incompletamente dilatado 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
Os critérios maternos para aplicação do Fórcipe são os seguintes: 
bolsa rota, reto e bexiga vazios, ausência de desproporção e colo 
completamente dilatado.  

69 – Segundo referência bibliográfica adotada em enfermagem 
pediátrica, no caso de a criança apresentar diarréia, deve-se 

a) oferecer alimentos como banana, batata, iogurte e óleo 
vegetal (na sopa ou na papa). 

b) dar a ela iogurte, banana, suco de laranja e água de coco, pois 
são escassos em potássio. 

c) interromper o aleitamento até que cesse a diarréia. 
d) aumentar a ingestão de alimentos como frutas e vegetais com 

casca e cereais integrais. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
No caso de a criança apresentar diarréia, deve-se oferecer 
alimentos como banana, batata, iogurte e óleo vegetal (na sopa ou 
na papa), por serem energéticos bem absorvidos pelo intestino 
delgado. Não é recomendável dar à criança iogurte, banana, suco 
de laranja e água de coco por seu elevado teor de potássio, 
podendo acarretar desequilíbrio no nível sério de sódio e potássio. 
Durante o tratamento da diarréia, o aleitamento precisa ser 
mantido. Convém, entretanto, reduzir a ingestão de alimentos 
ricos em vibra com frutas e vegetais com casca e cereais integrais. 

70 – Na avaliação física da criança, em relação às articulações, 
assinale a alternativa que caracteriza a deformação “genu 
valgum”. 

a) Planta do pé desviada para dentro. 
b) Pés caídos para baixo. 
c) Pernas em “arco”. 
d) Pernas em “x”. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
 A deformidade “genu valgum” é também denominada pela 
expressão pernas em “x”; “genu varu” é denominado pernas em 
“arco”; pé eqüino são os pés caídos para baixo e pé varo é aquele 
que apresenta a planta desviada para dentro.  

71 – Em relação à vacinação infantil, coloque V para verdadeiro 
e F para falso e assinale a alternativa com a seqüência correta. 

(  ) A vacina Sabin é composta de vírus vivos atenuados. 
(  ) A vacina contra o sarampo é composta de vírus vivos 

atenuados e a dose recomendada é de 0,5 ml, via intra- 
-muscular. 

(  ) A vacina MMR, ou tríplice bacteriana, corresponde aos 
agentes etiológicos do sarampo, da rubéola e da caxumba. 

(  ) Em relação à vacina DPT, temos as seguintes contra- 
-indicações: febre superior a 39,5 ºC, convulsões ou crise de 
choro intenso ou incontrolável (por mais de 3 horas), no 
período de até 72 horas após aplicação da vacina.  

a) V – F – F – V  
b) V – F – V – F  
c) F – V – V – F  
d) F – F – V – F  

Resolução 
Resposta: A 
A vacina contra o sarampo deve ser administrada por via 
subcutânea. A vacina MMR corresponde à tríplice viral.  

72 – Baseado nos marcos relacionados à maturação orgânica e 
psicológica do indivíduo e na perspectiva biopsicológica, utilize 
parâmetros para delimitar os períodos da infância, 
correlacionando as colunas e assinalando a alternativa correta. 

I- Neonatal (  ) de 3 anos até 6 anos 
II- Lactência (  ) de 6 anos até 11-12 anos, ou puberdade 
III- “Toddler” (  )de 29 dias até 1 ano 
IV- Pré-escolar (  ) do nascimento aos 28 dias 
V- Escolar (  ) da puberdade até 18 anos 
VI- Adolescência (  ) de 1 ano até 3 anos 

a) IV – V – II – I – VI – III 
b) VI – V – III – I – IV – II  
c) IV – V – I – II – VI – III 
d) V – IV – III – I – VI – II  

Resolução 
Resposta: A 
 A delimitação do período infantil apresenta-se da seguinte 
forma: Neonatal – do nascimento aos 28 dias; Lactência – de 29 
dias até 1 ano; “Toddler” – de 1 ano até 3 anos; Pré-escolar – de 
3 anos até 6 anos; Escolar – de 6 anos até 11-12 anos, ou 
puberdade; Adolescência – da puberdade até 18 anos.  

73 – Qual a alternativa não corresponde à classificação dos 
aneurismas? 

a) Verdadeiro. 
b) Dissecante. 
c) Aterosclesante. 
d) Pseudo-aneurisma. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
O aneurisma pode ser de origem esclerosante, mas sua 
classificação é: aneurisma verdadeiro, aneurisma dissecante e 
falso-aneurisma ou pseudo-aneurisma. A aterosclerose é a perda 
da elasticidade e endurecimento da parede vascular periférica; 
acúmulo anormal de depósitos lipídicos e tecido fibroso dentro 
das paredes e luzes arteriais.  
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74 – Em relação às características da ascite na hipertensão portal, 
ocorre: 

a) retenção de sódio e água. 
b) diminuição de estrógenos. 
c) acúmulo de líquido na cavidade intracraniana. 
d) albuminemia provocando a elevação da pressão oncótica. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
Em relação às características da ascite na hipertensão portal, 
ocorrem albuminemia provocando queda da pressão oncótica, 
aumento de estrógenos, retenção de sódio e água e acúmulo de 
líquidos na cavidade abdominal.  

75 – Assinale a alternativa incorreta em relação aos cuidados 
prestados ao paciente com tração craniana. 

a) Proceder à movimentação com no mínimo 05 pessoas. 
b) Mover a tração à medida que o paciente é virado, mantendo-a 

em linha reta com o eixo cervical. 
c) Triturar os comprimidos para facilitar a deglutição e evitar 

aspiração. 
d) Colocar um pequeno travesseiro sob a cabeça, na altura do 

ombro, a fim de manter o alinhamento cervical. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
Proceder à movimentação com no mínimo 03 pessoas.  
 
 76 – Ao apresentarmos a assistência de enfermagem 
perioperatória, dividimos estas ações em pré-operatória, 
transoperatória e pós-operatória, estas últimas divididas ainda em 
imediato e mediato. Assinale a alternativa que corresponde à 
assistência prestada no pós-operatório imediato. 

a) Colher amostra de sangue para tipagem sangüínea se 
necessário. 

b) Remover e guardar, de forma identificada, dentadura e 
óculos, se presentes. 

c) Fazer mudança de decúbito de acordo com a evolução 
clínica. 

d) Conservar a cânula de Guedel até que o paciente desperte. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
 Alternativas A e B correspondem ao período pré-operatório; 
alternativa C corresponde ao pós-operatório mediato.  

77 – Em relação à fisiologia da cicatrização da ferida operatória, 
assinale a alternativa correta. 

a) A cicatrização por 2a intenção ocorre com leve reação 
tecidual, nas feridas feitas assepticamente, com pequena 
destruição de tecidos suturados adequadamente. 

b) A cicatrização por 3a intenção ocorre por granulação nas 
feridas com pus ou com perda de tecido, após drenagem e 
limpeza, que mais tarde formarão o colágeno. 

c) Alguns fatores que afetam a cicatrização são idade avançada, 
oxigenação inadequada, tratamento com corticóides, 
anticoagulantes. 

d) A cicatrização por 1a intenção é profunda e mais larga, ocorrendo 
nas feridas não suturadas ou quando as suturas se rompem. 

Resolução 
Resposta: C. 
A descrição da alternativa A corresponde à cicatrização por 1a 
intenção. A alternativa B corresponde à cicatrização por 2a intenção. 
A alternativa D corresponde à cicatrização por 3a intenção.  
 
 

78 – Em se tratando de tumores cerebrais, assinale a alternativa 
que caracteriza o tumor glioma, de acordo com sua origem. 

a) Desenvolve-se nas meninges lesando o cérebro por 
compressão e não por invasão. 

b) Origina-se no tecido cerebral, é infiltrante e pode invadir 
qualquer parte cerebral. 

c) Desenvolve-se sobre os nervos cranianos. 
d) Ocorre nos vasos sangüíneos cerebrais.  

Resolução 
Resposta: B 
A alternativa A corresponde ao meningeoma. A alternativa C 
corresponde aos neurioma e neuroma. A alternativa D corresponde 
ao hemangioblastoma. O tumor glioma origina-se no tecido cerebral, 
é infiltrante e pode invadir qualquer parte cerebral. 

79 – Diante das principais patologias em otorrinolaringologia, correlacione 
os itens apresentados e assinale a alternativa com a seqüência correta. 

I- Pericondrite do Pavilhão 
II- Otospongiose 
III- Doença de Ménière 
IV- Disacusias 

(  ) É o distúrbio da audição que pode ocorrer na forma de 
hipoacusia, surdez (acentuada) ou anacusia. 

(  ) É uma surdez progressiva, causada pela fixação do estribo na 
janela oval. 

(  ) É a infecção e/ou inflamação da membrana que envolve o 
tecido cartilaginoso do pavilhão da orelha, podendo se 
estender às cartilagens. 

(  ) É uma crise hipertensiva endolinfática, ou seja, acúmulo 
excessivo de endolinfa no interior do labirinto membranoso. 

a) IV – III – I – II 
b) II – III – I – IV 
c) IV – II – I – III 
d) III – II – IV – I 

Resolução 
Resposta: C 
Pericondrite do Pavilhão é a infecção e/ou inflamação da 
membrana que envolve o tecido cartilaginoso do pavilhão da 
orelha, podendo se estender às cartilagens. Otospongiose é uma 
surdez progressiva, causada pela fixação do estribo na janela oval. 
Doença de Ménière é uma crise hipertensiva endolinfática, ou seja, 
acúmulo excessivo de endolinfa no interior do labirinto 
membranoso. Disacusias é o distúrbio da audição que pode ocorrer 
na forma de hipoacusia, surdez (acentuada) ou anacusia. 
 
 
  

80 – Em relação à assistência de enfermagem na paralisia 
infantil, assinale a alternativa correta. 

a) Ao se administrar alimentos, deve-se colocar a criança em 
decúbito dorsal, com cabeça e tronco discretamente elevados. 

b) Fazer banho de imersão com água fria para promover o 
relaxamento muscular e servir de medida para diminuir a dor. 

c) Manter as vias aéreas desobstruídas através de aspiração ou 
remoção de secreção pelo Tussomat. 

d) Colocar a criança em decúbito ventral para realizar aspiração. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
O banho de imersão com água morna promove a diminuição da 
dor. Ao administrarmos alimentos, devemos colocar a criança em 
decúbito lateral, com cabeça e tronco discretamente elevados, por 
favorecer a deglutição e previnir a aspiração.  De modo geral, não 
se realiza aspiração em decúbito ventral.  
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81 – Coloque V para verdadeiro e F para falso e assinale a 
alternativa com a seqüência correta em relação à Difteria. 

(  ) Popularmente conhecida como Crupe. 
(  ) Um dos agentes infecciosos é o bacilo Corynebacterium 
 diphetheriae. 
(  ) O tratamento se baseia na soroterapia antidiftérica e na 

antibioticoterapia. 
(  ) É uma doença aguda, caracterizada por quadro toxi-

infeccioso, podendo apresentar sintomatologia desde leve a 
grave, e até fatal. 

a) V – V – F – V 
b) F – V – V – V 
c) V – F – V – F 
d) V – V – V – V  

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
Todas as afirmações são verdadeiras, segundo Hellma Hermann 
em Enfermagem em Doenças Transmissíveis.  

82 – Leptospirose tem caráter endêmico em todo o Brasil, com 
maior incidência nos estados da região oeste e sul, nas épocas das 
cheias. Assinale a alternativa incorreta segundo Hellma Hermann. 

a) Acomete homens e animais. 
b) A profilaxia deverá ser promovida pelos meios da saúde 

pública. 
c) Seu reservatório geralmente é apresentado em ratos, porcos, 

vacas, cavalos, etc. 
d) A leptospirose apresenta sua sintomatologia evoluindo em 

quatro períodos: septicêmico, localização, regressão e libertação. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
A sintomatologia evolui em três períodos: septicêmico, 
localização e regressão.  

83 – Assinale a alternativa que indica o agente patológico da 
Blastomicose sul-americana. 

a) Paracoccidioides brasiliensis. 
b) Plasmodium vivax. 
c) Bacilo de Eberth. 
d) Salmonella arizona. 

RESOLUÇÃO: Resposta A 
A alternativa B corresponde à Malária; a alternativa C corresponde 
à Febre Tifóide e a alternativa D corresponde à Salmonelose. 

84 – Em relação às sintomatologias apresentadas, assinale a 
alternativa que corresponde ao Sarampo. 

a) As manifestações são moderadas em crianças e mais severas 
em adultos, febre até 38ºC e mal-estar. 

b) Sintomas catarrais, hipertermia, coriza, tosse, bronquite, 
conjuntivite e manchas de Koplik na mucosa bucal. 

c) Exantema crônico apresentando pápula ou placas 
eritematosas e descamação, podendo provocar cicatrização e 
alterações pigmentares. 

d) Sintomas gerais: hipertermia superior à 38ºC, cefaléia acompanhada 
de raquialgia, podendo haver comprometimento meníngeo. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
A alternativa “A” corresponde a Varicela. A alternativa “C” 
corresponde a Lupus eritematoso discóide e a alternativa “D” 
corresponde a Herpes Zoster. 

85 – Em relação à síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS-SIDA), assinale a alternativa incorreta. 

a) O reservatório é o homem infectado com o vírus. 
b) As precauções padronizadas aplicam-se ao sangue, todos os 

líquidos corporais, secreções e excreções, exceto suor. 
c) A infecção mais comum em pessoas com AIDS é a 

pneumonia por Pneumocystis carinii. 
d) Os linfomas de células B constituem a primeira malignidade 

mais comum que ocorre nas pessoas com AIDS. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
Segundo Brunner & Suddarth, o Sarcoma de Kaposi  (SK) é a 
malignidade mais comum ligada à AIDS; é uma doença que 
envolve a camada endotelial dos vasos sangüíneos e linfáticos. 
 
86 – Em relação à meningite meningocócica, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) O período de incubação vai de 13 a 17 dias. 
b) O período de transmissibilidade vai desde a incubação até 24 

horas após instalação do tratamento específico. 
c) O sinal de Brudzinski é positivo quando é feita a flexão do 

pescoço do paciente sobre o tórax, ocorrendo a flexão dos 
joelhos e coxas. 

d) O diagnóstico laboratorial ocorre através do exame do 
líquido cefalorraquidiano.  

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
O período de incubação da meningite meningocócica vai de 03 a 
07 dias. 

87 – Considerando a unidade anatômica e funcional do sistema 
nervoso, assinale a alternativa correspondente ao cilindro-eixo de 
um neurônio. 

a) Apresenta em seu citoplasma várias estruturas, destacando as 
neurofibrilas e os corpúsculos de Nissl. 

b) São vários prolongamentos que conduzem os impulsos para 
o corpo celular. 

c) É constituído por neurofibrilas e não possui corpúsculos de Nissl. 
d) É responsável pela produção de leucócitos do tipo linfócito. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
O neurônio é considerado a unidade anatômica e funcional do 
sistema nervoso, composto pelo corpo celular e seus 
prolongamentos (axônio e dendritos). O cilindro-eixo de um 
neurônio é denominado axônio, constituído por neurofibrilas e 
não possui corpúsculo de Nissl, é o condutor de impulsos 
nervosos a partir do corpo celular. A alternativa A corresponde 
ao corpo celular; a alternativa B corresponde aos dendritos e a 
alternativa D corresponde ao tecido linfóide do tecido conjuntivo.  

88 – Assinale a alternativa incorreta em relação aos músculos. 

a) O temporal é responsável pela mastigação. 
b) O escaleno localiza-se na parte lateral do pescoço. 
c) O sartório é também conhecido como costureiro. 
d) O esternoclidomastóideo intervém na mecânica respiratória 

através da elevação das costelas. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
O músculo que intervém na mecânica respiratória através da elevação 
das costelas é o escaleno. O músculo esternoclidomastóideo participa 
na movimentação da cabeça com o pescoço. 
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89 – É uma síndrome caracterizada por estase intestinal crônica 
progressiva, com dilatação, hipertrofia e alongamento de uma ou 
mais porções do intestino grosso 

a) Megacolo. 
b) Apendicite. 
c) Hemorróida. 
d) Fissura anal. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
Apendicite é uma infecção do apêndice vermiforme. Hemorróidas 
são veias varicosas que ocorrem ao nível do segmento ano-retal. 
Fissura anal é constituída por ulceração benigna do canal anal. 

90 – Qual dos ossos abaixo não envolve nem protege o encéfalo? 

a) frontal. 
b) temporal. 
c) manúbrio. 
d) zigomático. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
Manúbrio é uma das partes que compõem (parte superior ) o osso 
esterno. 

91 – Relacione a 2ª coluna com a 1ª e assinale a alternativa com 
a seqüência correta. 

I- Adução (  ) esticar 
II- Abdução (  ) girar para dentro ou para fora 
III- Rotação (  ) aproximar da linha média 
IV- Extensão (  ) afastar da linha média 

a) IV – II – III – I  
b) IV – III – I – II  
c) I – II – III – IV  
d) IV – III – II – I  

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
Extensão é o ato de esticar; rotação é o ato de girar para dentro ou 
para fora; adução é o ato de aproximar da linha média; abdução é 
o ato de afastar da linha média. 
 92 – Quem controla os movimentos, a tonicidade muscular e 
participa na manutenção do equilíbrio do corpo? 

a) Medula espinhal 
b) Mesencéfalo 
c) Cerebelo 
d) Cérebro 

RESOLUÇÃO 

Resposta: C 
Medula espinhal é um longo eixo de onde saem nervos à direita e 
à esquerda, ligando o encéfalo ao resto do corpo, e vice-versa. O 
mesencéfalo faz parte da constituição do tronco encefálico. O 
cérebro é sede da inteligência e comando. 
 
 

93 – Diante da resposta medular adrenal simpática ao estresse, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) Miose 
b) Pressão arterial aumentada 
c) Freqüência cardíaca aumentada 
d) Aumento da coagulação do sangue 

RESOLUÇÃO 
Resposta: A 
Diante da resposta medular adrenal ao estresse, ocorre contração 
do músculo radial da íris, que resulta em midríase (pupilas 
dilatadas).  

94 – Diante dos sinais de nutrição deficiente, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Gengivas esponjosas 
b) Lábios edemaciados e túrgicos 
c) Presença de superfície papilar na língua 
d) Pele escura nas bochechas e sob os olhos 

RESOLUÇÃO 
Resposta: C 
Em estado de nutrição deficiente, a língua tem aparência flácida, 
com edema, vermelha forte, inflamada, papila atrófica. 
 

95 – Diante dos medicamentos associados à disfunção erétil, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) Ansiolíticos: lorazepam. 
b) Antipsicóticos: haloperidol. 
c) Anti-histamínico: loratadina. 
d) Antidepressivos tricíclicos: amitriptilina. 

RESOLUÇÃO 
Resposta:C 
A loratadina não se associa à causa de disfunção erétil. 

96 – Qual das alternativas não é sintoma emocional de luto? 

a) raiva. 
b) empatia. 
c) depressão. 
d) melancolia. 

RESOLUÇÃO 
Resposta:B 
Os sintomas emocionais de luto são melancolia, depressão, raiva, 
abstinência social, solidão, apatia, lamentação, culpa e dúvidas 
quanto à crença. 

97 – As palavras emergente, imediata e urgente, segundo 
Brunner & Suddarth, são categorias principais de 

a) hemorragia. 
b) deiscência. 
c) trauma. 
d) triagem. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: D 
Hemorragia é o derramamento de sangue para fora dos vasos que 
devem contê-lo. 
Deiscência é a separação completa ou parcial das bordas da 
ferida. 
Traumas são lesões ou ferimentos intencionais ou inadvertidos 
inflingidos ao corpo humano. 



Página 17

98 – Diante da definição de termos apresentados para ferimentos, 
no capítulo de Enfermagem em Emergência, Brunner & Suddarth, 
relacione as colunas e assinale a seqüência correta. 

I- Avulsão (  ) ruptura da pele com bordas irregulares e 
cruzamento venoso 

II- Contusão (  ) afloramento das estruturas de sustentação 
III- Abrasão  (  ) sangue aprisionado sob a superfície da 

pele 
IV- Laceração  (  ) pele desnudada 

a) IV – I – II – III 
b) IV – III – II – I  
c) IV – I – III – II 
d) III – I – II – IV  

RESOLUÇÃO 

Resposta: A 
Laceração é a ruptura da pele com bordas irregulares e 
cruzamento venoso. 
Avulsão é o afloramento das estruturas de sustentação. 
Na Contusão, o sangue fica aprisionado sob a superfície da pele. 
Na Abrasão, a pele  fica desnudada. 
 
99 – Diante de obstrução da via aérea por corpo estranho, após 
avaliação e indicação, deve-se aplicar a manobra de 

a) Umebayashi. 
b) Heimlich. 
c) Kawabe. 
d) Valsava. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
A manobra de Heimlich consiste na aplicação de golpes 
abdominais subdiafragmáticos diante de obstrução da via aérea 
por corpo estranho. A manobra de Valsava é aplicada em teste 
urodinânico. Umebayashi e Kawabe foram criadas pela banca 
examinadora. 

100 – Qual dos procedimentos não faz parte da prevenção da 
atelectasia? 

a) Realizar a drenagem postural, se indicado. 
b) Reforçar a técnica apropriada quanto à oximetria de 

incentivo. 
c) Instituir a aspiração para remover secreções 

traqueobrônquicas. 
d) Mudar a posição do paciente, freqüentemente, sobretudo da 

posição supina para a posição ereta. 

RESOLUÇÃO 
Resposta: B 
Faz parte da prevenção da atelectasia reforçar a técnica apropriada 
quanto à espirometria de incentivo. 


