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ENFERMEIRO
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente
empregada.

Assinale a opção em que todos os vocábulos são
acentuados por serem paroxítonos.
a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.
QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período
a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.
Mediante uma situação nova, é comum o profissional
criar ___________, às vezes acompanhadas de grande
__________, e sentir ____________ quanto à atitude a
ser tomada.
a) Expectativas – tensão – hesitação.
b) Expectativas – tenção – esitação.
c) Espectativas – tensão – hesitação.
d) Espetativas – tenção – hesitação.
QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche
corretamente os espaços.
– _____________ está tão apreensivo com a prova?
Até agora não compreendi o _____________, já que
estudou bastante.
– _________________ desejo gabaritá-la.
a) Porquê – porque – Porque
b) Por que – porquê – Porque
c) Porque – porquê – Por que
d) Por que – porque – Porque

a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e
experiências.
b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá,
mas há tendência de crescimento de novos modelos.
c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em
constantes mudanças.
d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e
agilidade são qualidades profissionais fundamentais
aos colaboradores.
QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas
preenchem, respectivamente, de maneira correta os
espaços nos textos a seguir?
I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração,
que Cirino acompanhou, _______________ com
menos entusiasmo.”
II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua
infância, _____________ as tempestades causavam
apagões [...]”
III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados
eram seus irmãos, __________ ninguém se deixou
convencer [...]”
IV. Estamos aqui ______________ possamos ocupar
um cargo público.
a) já que – onde – logo – para que
b) embora – onde – todavia – a fim de que
c) no entanto – quando – todavia – para que
d) embora – quando – todavia – para que
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um
teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196,
204 e 202. Nessas condições a variança e o desvio
padrão são, respectivamente:

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão
estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas
desse conjunto, determine a probabilidade de
ambas não estarem estragadas.
a) 7/15.

a) va = 24 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

b) 8/15.

b) va = 28 km2 / h2 e S = 6,9 k/h.

c) 11/15.

c) va = 22 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

d) 22/15.

d) va = 23 km2 / h2 e S = 4,4 k/h.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 7

A área da região delimitada por
é:

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos
de 1,00 % a.m., produz montante de R$ 10.000,00?

a) 9 unidades quadradas.

a) R$ 9.200,00.

b) 5 unidades quadradas.

b) R$ 9.450,00.

c) 4 unidades quadradas.

c) R$ 9.802,96.

d) 4,5 unidades quadradas.

d) R$ 9.245,35.
QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs
e canetas. Ana gastou R$ 70,00 e comprou 1 livro, 3
CDs e uma caneta. Lucas gastou R$ 80,00 e comprou
2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R$ 75,00
comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço
de cada item, sabendo que todos os CDs têm o
mesmo preço, assim como todos os livros e todas as
canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores
são, respectivamente:
a) 17,5; 15; 10.
b) 17,5; 10; 10.
c) 10,5; 15,5; 10.
d) 17,5; 15; 7,5.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, ao Prefeito:
a) Realizar, por delegados de sua confiança,
inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da
administração direta e indireta municipal, bem como
a conferência dos saldos e valores declarados como
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos
órgãos da administração pública.
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Lei Orgânica.
d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos,
empregos e funções públicas municipais e aprovar os
respectivos vencimentos.
QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, à Câmara Municipal:
a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
b) Nomear os servidores de acordo com a legislação
aplicável.
c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por
intermédio da Procuradoria do Município, na forma
estabelecida em Lei Complementar.
d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores para afastamento dos cargos.
QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correta a assertiva:
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada por junta médica oficial.
b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido
ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro
de pessoal.
d) Nomeação é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou
fundações públicas do mesmo Poder.
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QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:
a) Além do vencimento e das vantagens previstas
na Lei Complementar, será sempre deferida aos
servidores gratificação por assiduidade.
b) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50%
(cinquenta por cento), computando-se cada hora
como 52 minutos e 30 segundos.
c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um
doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente, sendo
que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho
será havida como mês integral.
d) Independentemente de solicitação, será pago
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período das férias. No caso de o servidor exercer
função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a
respectiva vantagem não será considerada no cálculo
do adicional.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:
a) Os empregos públicos serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se
aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano
de Cargos e Salários de Joaçaba.
b) Os cargos de provimento em comissão serão
exercidos exclusivamente por servidor público efetivo,
e a nomeação e exoneração para a referida função
ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
c) As funções de confiança, nas quantidades,
denominações, subsídios e vencimentos, são os
constantes na legislação municipal vigente, sendo
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas
quantidades, denominações, subsídios e vencimentos
são os constantes na legislação municipal vigente,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | CONCURSO PÚBLICO | PREFEITURA DE JOAÇABA

04 | Unoesc

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado
intermediário de glicemia depende da presença de
fatores de risco. O público-alvo para o rastreamento
do DM, preconizado pela Associação Americana de
Diabetes, está apresentado em algumas afirmativas a
seguir. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso nas
afirmativas a seguir em relação às características do
público-alvo do Diabetes.
( ) Excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e um dos seguintes
fatores de risco: história de pai ou mãe com diabetes;
Hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de antihipertensivos em adultos).
( ) História de diabetes gestacional ou de recém-nascido
com mais de 4 kg; transmissão vertical.
( ) Tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum
alterada.
( ) Obesidade severa; Síndrome de ovários policísticos;
história de doença cardiovascular; inatividade física.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta,
de cima para baixo.
a) F – V – F – V.

IV. Esse quadro pode se agravar, levando a complicações
como choque, insuficiência renal, pneumonia de
aspiração, síndrome de angústia respiratória do adulto e
edema cerebral em crianças.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:
a) III e IV.
b) I, II e III.
c) I e IV.
d) I, II e IV.
QUESTÃO 18

Os “Dez Passos para uma Alimentação Saudável
para pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS)” foram adaptados a partir dos “Dez Passos
para uma Alimentação Saudável” e contemplam
as recomendações de alimentação necessárias ao
autocuidado para usuários com HAS. Dentre os 10
Passos para uma alimentação saudável para pessoas
com HAS, analise as opções a seguir e indique a
incorreta.
a) Procurar utilizar uma quantidade mínima de sal na
preparação dos alimentos.
b) Recomenda-se para indivíduos hipertensos 20 g de
sal por dia (uma colher de chá), considerando todas as
refeições.

b) V – V – V – V.
c) V – V – F – V.
d) V – F – V – V.
QUESTÃO 17

Durante uma descompensação hiperglicêmica
aguda, o paciente pode desenvolver cetoacidose,
configurando uma emergência endocrinológica
decorrente da deficiência absoluta ou relativa de
insulina, potencialmente letal. De acordo com os sinais
e sintomas da cetoacidose, analise as afirmativas a
seguir:
I. Dentre os sintomas estão: polidipsia, poliúria, enurese,
hálito cetônico, fadiga e visão turva.

c) Prefira temperos naturais como alho, cebola, limão,
cebolinha, salsinha, açafrão, orégano, manjericão,
coentro, cominho, páprica, sálvia, entre outros.
d) Alimentos industrializados como embutidos (salsicha,
salame, presunto, linguiça e bife de hambúrguer) e
enlatados (milho, palmito, ervilha, etc.) devem ser
evitados, porque são ricos em gordura e sal.
QUESTÃO 19

Hematêmese, melena ou enterorragia, fraqueza ou
síncope, hipotensão arterial, hipotensão postural e/ou
taquicardia são prováveis sinais e sintomas de:

II. O paciente pode apresentar náuseas e dor abdominal,
além de vômitos, desidratação, hipoventilação e
alterações do estado mental.

a) Epistaxe.

III. Um dos sinais de alarme inclui a hiperglicemia
(glicemia menor de 70 mg/dl).

c) Hemorragia Digestiva Alta.

b) Hemoptise.

d) Hemorragia Digestiva Baixa.
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QUESTÃO 20

Alvoroço, confusão, agitação, medo, choro, tristeza,
apatia, insegurança e alterações da percepção da
realidade são algumas das expressões que igualmente
denotam que algo não vai bem com o sujeito.
Tanto aspectos biológicos quanto relacionais estão
envolvidos na gênese desses desequilíbrios. Durante o
manejo da crise em saúde mental deve-se:

c) Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 ≥ 94%.

I. Avaliar ambiente, sujeitos e segurança (método ACENA).

A parada cardiorrespiratória (PCR) é a interrupção da
circulação sanguínea decorrente da suspensão súbita e
inesperada dos batimentos cardíacos. Após identificar
a PCR, o enfermeiro deve iniciar imediatamente as
manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).
Assinale a alternativa que melhor descreve a
reanimação cardiopulmonar sem via aérea avançada.

II. Realizar avaliação primária e secundária observando
o estado mental (ex: lucidez, orientação e noção
da realidade), sem considerar as condições clínicas
específicas de cada situação.
III. Aproximar-se de forma tranquila, identificar-se (nome
e função) e explicar o motivo da aproximação (oferecer
ajuda).
IV. Disponibilizar-se ao “bom encontro”, ou seja, estar
aberto ao contato e trocas de forma respeitosa e
acolhedora.
V. Iniciar a comunicação buscando identificar qual a
emoção presente na cena (raiva, medo, ansiedade,
angústia, tristeza, irritação, indiferença). Acolher e ajudar
na expressão da emoção, validando-a e procurando
estabelecer uma relação de confiança.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:
a) II e IV. 		

b) I, II e III.

c) II, III, IV e V. 		

d) I, III, IV e V.
QUESTÃO 21

De acordo com os Protocolos de Intervenção para
o SAMU 192, Suporte Básico de Vida (2016), o
pneumotórax aberto é uma lesão aberta no tórax com
franca comunicação entre o ar ambiente e a cavidade
pleural, evidenciada pela visível passagem do ar
através do ferimento. Geralmente é produzido por
objetos perfurantes ou lesões por armas de fogo ou
arma branca e, ocasionalmente, por trauma contuso.
Entre as condutas para esse tipo de ferimento assinale
a alternativa incorreta.
a) Avaliação da ventilação: presença de dispneia ou
desconforto respiratório, taquipneia, presença de sinais
de hipóxia (ansiedade e agitação ou apatia) e presença
de cianose.
b) Avaliação da parede torácica anterior e posterior (se
possível) para detecção do ferimento.

d) Cobrir imediatamente o ferimento com curativo
oclusivo compressivo com plástico ou papel metálico,
com quatro pontos/lados de fixação.
QUESTÃO 22

a) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo
ciclos de 30 compressões eficientes (na frequência
de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm
com completo retorno) seguidas de duas insuflações
eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação
do tórax) com bolsa valva-máscara com reservatório e
oxigênio adicional.
b) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo
ciclos de 30 compressões eficientes acima de 100/min,
deprimindo o tórax em no mínimo 5 cm com completo
retorno, seguidas de duas insuflações eficientes (de
1 segundo cada e com visível elevação do tórax) com
bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio
adicional.
c) Iniciar RCP pelas duas insuflações eficientes (de 1
segundo cada e com visível elevação do tórax) com bolsa
valva-máscara com reservatório e oxigênio adicional,
seguidas de compressões torácicas, mantendo ciclos de 30
compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min,
deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).
d) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, na frequência
de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com
completo retorno. Simultâneas às compressões devem
ser realizadas insuflações eficientes (de 1 segundo cada,
uma a cada seis segundos) com bolsa valva-máscara
com reservatório e oxigênio adicional.
QUESTÃO 23

A prescrição médica pede Ceftriaxona 300 mg IM. Na
clínica tenho disponível frasco ampola com 1 g de
Ceftriaxona e diluente 3,5 ml de lidocaína 1%, com
volume final de 4 ml. Quantos ml da solução serão
administrados, por via intramuscular, para seguir a
prescrição médica?
a) 2,0. 			

b) 1,05.

c) 1,2. 			

d) 1,0.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Publicada
no Diário Oficial da União, de 19 de setembro de 1990),
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde. No que diz respeito aos
princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS), analise as afirmações a seguir.

Animais peçonhentos são aqueles que possuem
como mecanismo de defesa a peçonha (veneno) que,
dependendo da situação em que se encontram, é
utilizada em defesa própria ou para a preservação de
sua espécie. Quando se sentem ameaçados por outro
animal ou até mesmo pelo homem, utilizam-na para
se defenderem. O contato com esses animais pode
ocorrer pela pele (queimaduras), por meio de mordidas,
picadas, ferroadas, arranhões ou, ainda, pela ingestão
do animal. Os acidentes por animais peçonhentos
são considerados um problema de saúde pública no
Brasil, em decorrência do elevado número de pessoas
envolvidas anualmente e da gravidade e complicações
que podem apresentar. Para identificar um acidente
por aranha do gênero Phoneutria – “Aranha armadeira”
–, é preciso ter em vista alguns sinais e sintomas:

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
II. Igualdade da assistência à saúde, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema.
III. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
IV. Integralidade de assistência, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:
a) I e III. 			

b) II e IV.

c) I, II e III. 		

d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 25

As atividades de Enfermagem são as intervenções
autônomas ou a serem realizadas pela equipe de
Enfermagem no âmbito das suas qualificações
profissionais. Essas intervenções são realizadas em
defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana
e da profissão. Assinale a alterativa incorreta em
relação ao que cabe ao Enfermeiro:
a) O profissional Enfermeiro desenvolve ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde,
dependendo do médico para tomadas de decisão
referentes aos pacientes.
b) O Enfermeiro é generalista com competência técnica,
ética, política, social, ecológica e educativa.
c) O Enfermeiro é capaz de conhecer e intervir sobre
problemas ou situações de saúde e doença mais
prevalentes, identificando as dimensões biopsicossociais
de seus determinantes.
d) É importante enfatizar que é requerido ao Enfermeiro
o conhecimento das atividades e atitudes que englobam
o trabalho da equipe de Enfermagem, já que tem o papel
de coordenador e supervisor da equipe.

I. A dor é tardia, observada em mais de 90% dos casos, às
vezes insuportável (dor excruciante), podendo irradiar-se
até a raiz do membro acometido.
II. Outras manifestações locais observadas com relativa
frequência são edema não endurado, eritema, sudorese
local, parestesia e a marca dos dois pontos de inoculação.
III. Pode ser observada, em 80% dos casos, a presença de
fasciculações musculares locais.
IV. Cerca de 1% das pessoas picadas não apresenta
manifestações clínicas de envenenamento (picada
“seca”).
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:
a) I e III. 			

b) III e IV.

c) I, II e III. 		

d) II e IV.
QUESTÃO 27

O botulismo é uma doença não contagiosa, resultante
da ação de uma potente neurotoxina produzida pela
bactéria Clostridium botulinum. Apresenta-se sob três
formas. Assinale a alternativa que não corresponde à
forma de contágio do botulismo:
a) O botulismo alimentar ocorre por ingestão de toxinas
presentes em alimentos previamente contaminados
e que foram produzidos ou conservados de maneira
inadequada. Os alimentos mais comumente envolvidos
são: conservas vegetais, principalmente as artesanais
(palmito, picles, pequi) e produtos cárneos cozidos,
curados e defumados de forma artesanal (salsicha,
presunto, carne frita conservada em gordura – “carne de
lata”).
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b) O botulismo por ingestão ocorre pela ingesta de toxinas
presentes em alimentos previamente contaminados
e que foram produzidos ou conservados de maneira
inadequada. Os alimentos mais comumente envolvidos
são: pescados defumados, salgados e fermentados,
queijos e pasta de queijos e, raramente, alimentos
enlatados industrializados.
c) O botulismo por ferimento é ocasionado pela
contaminação da lesão com Clostridium botulinum,
que em condições de anaerobiose, assume a forma
vegetativa e produz toxina in vivo. As principais portas
de entrada para os esporos são úlceras crônicas com
tecido necrótico, fissuras, esmagamento de membros e
ferimentos em áreas profundas mal vascularizadas.
d) O botulismo intestinal resulta da ingestão de esporos
presentes no alimento, seguida da fixação e multiplicação
do agente no ambiente intestinal, onde ocorre a produção
e a absorção de toxina. A ausência da microbiota de
proteção permite a germinação de esporos e a produção
de toxina na luz intestinal. Ocorre com maior frequência
em crianças com idade entre 3 e 26 semanas, e por isso
foi inicialmente denominado botulismo infantil.
QUESTÃO 28

Candidíase ou monolíase é uma infecção provocada
por fungos – a mais frequente é a Cândida albicans –
que pode acometer as regiões inguinal e perianal e o
períneo. Apesar de não ser considerada uma doença
sexualmente transmissível, pode ser transmitida
através de relações sexuais. Mulheres e homens
podem desenvolver a infecção. Dentre os sintomas
apresentados, indique a opção correta:
a) Nas mulheres podem ocorrer prurido na vagina
e no canal vaginal; corrimento branco em grumos,
parecido com a nata do leite; ardor local e para urinar;
dor durante as relações sexuais. Nos homens podem
ocorrer pequenas manchas vermelhas no pênis; edema
leve; lesões em forma de pontos; prurido. Em casos mais
graves, distúrbios gastrointestinais, respiratórios e outros
problemas dermatológicos podem aparecer.
b) Nas mulheres podem ocorrer prurido na vagina e no
canal vaginal; corrimento branco com odor intenso; ardor
local e para urinar; dispareunia. Nos homens podem
ocorrer pequenas manchas vermelhas no pênis; edema
leve; lesões em forma de pontos; prurido. Em casos mais
graves, distúrbios gastrointestinais e respiratórios, e
outros problemas dermatológicos podem aparecer.
c) Nas mulheres podem ocorrer prurido na vagina e no
canal vaginal; corrimento branco com odor intenso; ardor
local e para urinar; dispareunia. Nos homens podem
ocorrer pequenas manchas vermelhas no pênis; edema
leve; lesões em forma de pontos; prurido.

d) Nas mulheres podem ocorrer prurido na vagina e no
canal vaginal; corrimento branco em grumos, parecido
com a nata do leite; ardor local e para urinar; dor durante
as relações sexuais. Nos homens podem ocorrer pequenas
manchas vermelhas no pênis; edema leve; secreção
purulenta com presença de dor ao urinar. Em casos mais
graves, distúrbios gastrointestinais, respiratórios e outros
problemas dermatológicos podem aparecer.
QUESTÃO 29

Parotidite infecciosa é uma doença viral aguda de
evolução benigna, caracterizada por febre e aumento
de volume de uma ou mais glândulas salivares,
geralmente a parótida e, às vezes, glândulas sublinguais
ou submandibulares. Cerca de 1/3 das infecções pode
não apresentar aumento, clinicamente aparente,
dessas glândulas. Sobre a Parotidite infecciosa, analise
as afirmações a seguir.
I. A transmissão ocorre por via aérea, disseminação de
gotículas, ou por contato direto com saliva de pessoas
infectadas. A imunidade é de caráter permanente, sendo
adquirida por infecções inaparentes, aparentes ou após
imunização ativa.
II. O período de incubação é de 12 a 20 dias, sendo, em
média, de 16 a 18 dias. O período de transmissibilidade
varia entre 6 e 7 dias antes das manifestações clínicas e
até 12 dias após o surgimento.
III. O diagnóstico da doença é eminentemente clínicoepidemiológico. Existem testes sorológicos ou de cultura
para vírus, porém não são utilizados na rotina.
IV. Não existe tratamento específico, indicando-se apenas
repouso, analgesia e observação cuidadosa quanto à
possibilidade de aparecimento de complicações.
V. O Sistema Nervoso Central, com frequência, pode estar
acometido sob a forma de meningite asséptica, quase
sempre de evolução benigna e que não deixa sequelas,
com a ocorrência frequente de encefalite.
Analise as alternativas e indique a opção correta:
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas III e IV estão corretas.
c) Apenas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 30

A hepatite B é uma doença infecciosa, frequentemente
crônica, causada por um vírus que atinge o fígado,
podendo levar à cirrose hepática e ao carcinoma
hepatocelular. É considerada uma infecção
sexualmente transmissível. A transmissão pode ocorrer
da seguinte forma, exceto:
a) por relações sexuais sem camisinha com uma pessoa
infectada; da mãe infectada para o filho durante a
gestação ou parto; ao compartilhar material para uso de
drogas, de higiene pessoal ou para aplicação de tatuagens
e piercings; por transfusão de sangue contaminado.
b) ao compartilhar material para uso de drogas (seringas
e agulhas), de higiene pessoal (lâminas de barbear e
depilar, alicates de unha ou outros objetos que furam ou
cortam) ou para aplicação de tatuagens e piercings.
c) por relações sexuais sem preservativo com uma
pessoa infectada; transmissão vertical; amamentação
materna exclusiva de mulher infectada com hepatite B;
ao compartilhar material para uso de drogas (seringas,
agulhas, cachimbos), de higiene pessoal (lâminas de
barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou
outros objetos que furam ou cortam) ou para aplicação
de tatuagens e piercings; por transfusão de sangue
contaminado.
d) por relações sexuais sem preservativo com uma pessoa
infectada; transmissão vertical; transfusão de sangue
contaminado; exposição a seringas, agulhas e alicates de
unha contaminados.
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