
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2019 

Edital 019/2019 

PROVA OBJETIVA 

ENFERMEIRO 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de  decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG: 

 

24-03-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às ques-
tões de 01 a 05.  

A revolução das revoluções? 

De fato, a primeira tentação é comparar a revol u-
ção eletrônica com a revolução de Gutenberg. Em 
meados da década de 1450, só era possível reprodu-
zir um texto copiando à mão, e de repente uma nova 
técnica, baseada nos tipos móveis e na prensa, tran s-
figurou a relação com a cultura escrita. O custo do 
l ivro diminuiu, através da distribuição das despesas 
pela totalidade da tiragem, muito modesta aliás, entre 
mil e mil e quinhentos exemplares. Analogamente, o 
tempo de reprodução do texto é reduzido graças ao 
trabalho da oficina tipográfica.  

Contudo , a transformação não é tão absoluta 
como se diz: um livro manuscrito  (sobretudo nos seus 
últimos séculos, XIV e XV) e um livro pós -Gutenberg 
baseiam-se nas mesmas estruturas fundamentais – 
as do códex. Tanto um como o outro são objetos 
compostos de folhas dobradas um certo número de 
vezes, o que determina o formato do l ivro e a suces-
são dos cadernos. Esses cadernos são montados, 
costurados uns aos outros e protegidos por uma e n-
cadernação. A distribuição do texto na superfície da 
página, os instrumentos que lhe permitem as identif i-
cações (paginação, numerações), os índices e  os 
sumários: tudo isso existe desde a época do manu s-
crito. A hierarquia dos formatos, por exemplo, existe 
desde os últimos séculos do manuscrito: o grande in -
fólio que se põe sobre a mesa é o l ivro de estudo, da 
escolástica, do saber; os formatos médios s ão aque-
les dos novos lançamentos, dos humanistas, dos 
clássicos antigos copiados durante a primeira vaga 
do humanismo, antes de Gutenberg; e o l ibellus , isto 
é, o l ivro que se pode levar no bolso, é o l ivro de 
preces e de devoção, e às vezes de diversão.  

Há, portanto ,  uma continuidade muito forte entre 
a cultura do manuscrito e a cultura do impresso, em-
bora durante muito tempo se tenha acreditado numa 
ruptura total entre uma e outra. Com Gutenberg, a 
prensa, os tipógrafos, a oficina, todo mundo antigo 
teria desaparecido bruscamente. Na realidade, o es-
crito copiado à mão sobreviveu por muito tempo a 
invenção de Gutenberg, até o século XVIII, e mesmo 
ou XIX. Para os textos proibidos, cuja existência d e-
via permanecer secreta, a cópia manuscrita continu a-
va sendo a regra.  

(CHARTIER,  Roger. A aventura do l iv ro :  do lei tor ao navegador. 
São Paulo:  Imprensa Ofic ial .  p .  7 -9)  

01. Segundo texto,  

(A) Gutenberg foi responsável por umas das 
maiores revoluções no formato do l ivro.  

(B) embora a invenção da prensa de tipos móveis 
tenha sido uma grande revolução, o custo de 

produção e venda dos l ivros subiu substanc i-
almente. 

(C) a nova tecnologia surgida em meados da dé-
cada de 1450 possibil i tou a produção em la r-
ga escala de l ivros impressos que superava a 
escala de 1500 exemplares.  

(D) o trabalho realizado pelas oficinas tipográf i-
cas tornou mais rápido o tempo de reprodu-
ção dos textos.  

02. A partir  da leitura do segundo parágrafo, marque 
a transcrição que apresenta um significado ade-
quado para o termo “códex”. 

(A) ... objetos compostos de folhas dobradas um 
certo número de vezes, o que determina o 
formato do l ivro e a sucessão dos cadernos.  

(B) ... l ivro de estudo, da escolástica, do saber.  
(C) ... são aqueles dos novos lançamentos, dos 

humanistas, dos clássicos antigos copiados 
durante a primeira vaga do humanismo, antes 
de Gutenberg.  

(D) ... o l ivro que se pode levar no bolso, é o l i -
vro de preces e de devoção, e às vezes de 
diversão. 

03. Quando o autor trata da hierarquia dos formatos 
dos l ivros, é correto inferir, a partir das  informa-
ções contidas no texto, que 

(A) quanto menor um livro, mais importante ele 
era, pois poderia ser transportado mais fa-
cilmente. 

(B) um livro importante deveria ser impresso em 
formato grande.  

(C) cópias dos clássicos antigos copiados duran-
te a primeira vaga do humanismo tinham me-
nor valor em relação aos l ivros de bolso.  

(D) in-fólio era a denominação dada a l ivros mais 
importantes, como era o caso de l ivros de 
prece e devoção.  

04. Sobre os termos em destaque no texto (“contudo”, 
2º parágrafo; “portanto”, 3º parágrafo), nos con-
textos em que foram empregados, é correto afi r-
mar que 

(A) ambos têm valor semântico de adversidade.  
(B) ambos os termos são conjunções. Entretanto,  

um deles trata-se de conjunção subordinat i-
va. 

(C) “contudo” tem valor adversativo, enquanto 
que “portanto” exprime uma conclusão. 

(D) poderiam ser substi tuídos, na ordem que 
aparecem no texto, por “assim sendo” e “to-
davia”, sem prejuízo de sentido.  

05. O termo “Analogamente”, primeiro parágrafo, tem 
como sinônimo: 

(A) Comparativamente.  
(B) Paradoxalmente.  
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(C) Concomitantemente.  
(D) Dicotomicamente.  

06. Analise os itens que se seguem em relação ao 
emprego da vírgula e responda à questão.  

I. Poucos brasileiros entendem verdadeiramente as 
normas gramaticais.  

II. Caros eleitores disse o político eu quero, o bem 
do povo. 

III. Meu amigo Pedro precisa de que as pessoas o 
ajudem a entender melhor a língua portuguesa.  

Estão corretos, conforme a variante padrão da 
língua portuguesa, os períodos:  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) II e III.  
(D) I e III.  

07. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um exemplo de assonância. 

(A) Em horas inda louras, l indas / Clorindas e 
Belindas, brandas / Brincam nos tempos das 
Berlindas / As vindas vendo das varandas.  

(B) Como é escuro e profundo o mundo obscuro 
dos surdos e mudos.  

(C) Com tais premissas ele sem dúvida leva -nos 
às primícias. 

(D) Exportar é o que importa.  

08. Marque a alternativa em que a palavra em desta-
que denota inclusão, como na frase: “Até o pro-
fessor riu-se”.  

(A) Comprei cinco, aliás , seis l ivros. 
(B) Vejam só que coisa!  
(C) Então duvida que se falasse latim? 
(D) Ninguém veio, mesmo  o i rmão. 

MATEMÁTICA 

09. Considerando-se pi igual a 3,14, é correto afirmar 
que a área hachurada na figura a seguir equivale 
a 

 

(A) 80,03 dm2.  
(B) 58090 mm2.  
(C) 13,84 cm2.  
(D) 629 cm2.  

10. A fim de realizar um sorteio em sala de aula, a 
professora colocou na urna papeis com os nomes 
da turma (12 meninas e 16 meninos). Ao retirar -se 
sucessivamente dois papeis, ao acaso e sem re-
posição, a probabil idade de obter -se o nome de 
um menino e uma menina, nesta ordem, será de:  

(A) 12/16. 
(B) 16/63. 
(C) 20/80. 
(D) 28/91. 

11. Com base na figura a seguir, determine o valor de 
X. 

 

(A) 44. 
(B) 52. 
(C) 38. 
(D) 70. 

Instrução: O gráfico a seguir representa a comissão 
em vendas de 50 atendentes de uma rede de lojas. 
Analise-o e responda às questões 12 e 13.  

 

12. Determine a quantidade de atendentes que rece-
beram de comissão valores superiores a R$ 
11.000,00. 

(A) 11. 
(B) 21. 
(C) 25. 
(D) 28. 

13. Marque a alternativa que apresenta a média ari t-
mética das comissões recebidas pelos atenden-
tes. 

(A) R$ 1.320,00.  
(B) R$ 1.630,00.  
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(C) R$ 2.423,00. 
(D) R$ 1.213,00.  

14. Determine a taxa anual equivalente a taxa de 2% 
a.m. (juros compostos).  

(A) 0,2682% a.a. 
(B) 24% a.a. 
(C) 28,12% a.a. 
(D) 30,345% a.a. 

15. Em certo evento automobilístico, foram registr a-
dos 197 veículos (motos e triciclos) e 476 rodas. 
Considerando-se apenas estas informações, a 
quantidade de motos e triciclos presentes no 
evento foi, respectivamente,  

(A) 105 e 92. 
(B) 51 e 146. 
(C) 115 e 82. 
(D) 149 e 48. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Sobre a escolha do Hino Oficial de Tarumã, é 
correto afirmar que 

(A) foi realizado um concurso, de âmbito nacio-
nal, que premiou a autora do hino com R$ 
2.000,00, em dinheiro.  

(B) foi realizado um concurso, exclusivo para 
moradores do município, que premiou o autor 
do hino com R$ 4.000,00, em dinheiro.  

(C) foi realizado um concurso escolar, organiza-
do pela Secretaria Municipal da Educação, 
Cultura e Esporte, que premiou os autores do 
hino com uma viagem. 

(D) o hino foi encomendado pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação, Cultura e Esporte a um 
compositor famoso da região, por volta da 
década de 90.  

17. Na bandeira do Município de Tarumã, os triângu-
los superpostos formam pontas de lanças, simbo-
lizando 

(A) o impulso do município de Tarumã a um futu-
ro grandioso de desenvolvimento e prosper i-
dade. 

(B) a vitória dos primeiros colonos sobre tribos 
indígenas que habitavam a região.  

(C) a simetria e harmonia mantida pelos admini s-
tradores da cidade.  

(D) a união e entre diversas etnias formadoras 
do povo de Tarumã.  

18. A coroa mural, integrante do brasão de Tarumã, 
representa 

(A) a emancipação política do município.  
(B) a presença de índios na região no iníc io da 

colonização. 

(C) que o local é uma cidade.  
(D) o caráter hospitaleiro do povo de Tarumã.  

19. Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a população est i-
mada para Tarumã, em 2018, foi de aproximada-
mente 

(A) 16.000 habitantes. 
(B) 12.600 habitantes. 
(C) 14.800 habitantes. 
(D) 12.300 habitantes. 

20. O correto adjetivo gentí l ico para aquele que é 
originário do Município de Tarumã é  

(A) tarumanuense.  
(B) tarumaense.  
(C) tarumaniano.  
(D) tarumanez.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Sobre os objetivos do SUS, dispostos na Lei nº 
8.080/90, indique a alternativa incorreta .  

(A) Identif icar e divulgar fatores determinantes 
da saúde. 

(B) Formular políticas de saúde. 
(C) Assistir à pessoa por intermédio da promo-

ção, proteção e recuperação. 
(D) As ações de vigilância sanitária e epidemio-

lógica, de saúde do trabalhador e assistência 
farmacêutica perfazem o principal objetivo do 
SUS. 

22. A equidade é um princípio doutrinário do SUS. 
Indique a melhor alternativa que descreve o sign i-
ficado deste princípio:  

(A) Adaptação da regra para um determinado ca-
so específico, a fim de deixá-la mais justa 

(B) Todos são iguais perante a lei  
(C) Cada nível de complexidade deve executar 

todas as ações pertinentes ao mesmo 
(D) Garantia de atendimento ao cidadão em to-

dos os níveis de complexidade 

23. Um enfermeiro calçou a primeira luva estér i l  em 
sua mão direita (dominante) sem tocar na superf í-
cie externa estéri l da luva. Ele leva a sua mão e n-
luvada direita e pega a luva remanescente na pa r-
te superior do punho e desliza sobre a sua mão 
esquerda. Analisando esta ação, indique a alte r-
nativa correta.  

(A) A primeira luva é aplicada corretamente, mas 
é contaminada durante a aplicação da se-
gunda luva. 

(B) A primeira luva é colocada de forma incorre-
ta, mas a segunda luva é colocada correta-
mente.  
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(C) A primeira luva é colocada corretamente e a 
segunda luva torna-se contaminada. 

(D) O procedimento foi realizado corretamente, 
mantendo-se assim ambas as luvas estéreis . 

24. Ao entrar em um quarto de um paciente que foi 
diagnosticado com Meningite Meningocócica, o 
enfermeiro orienta o paciente para cobrir a boca 
ao tossir. Isso irá reduzir a transmissão de infec-
ção por:  

(A) Contato. 
(B) Gotículas. 
(C) Respingos. 
(D) Aerossóis. 

25. Ao realizar exame físico em um paciente hiperte n-
so, o “som claro pulmonar” é obtido através da:  

(A) Inspeção do tórax. 
(B) Palpação do tórax. 
(C) Ausculta do tórax. 
(D) Percussão do tórax. 

26. Na verificação da Pressão Arterial, desinflar o 
manguito muito depressa poderá resultar em:  

(A) Leitura alta falsa. 
(B) Leitura baixa falsa. 
(C) Leitura sistólica baixa falsa e diastólica alta 

falsa. 
(D) Leitura sistólica alta falsa e diastólica baixa 

falsa. 

27. No cuidado de Enfermagem à pessoa portadora 
de Diabetes Mell itus, indique a alternativa correta.  

(A) Recomenda-se que a antissepsia da pele do 
paciente seja realizada com álcool 70% antes 
da punção para a coleta de glicemia capilar .  

(B) A prescrição do teste de glicemia capilar é de 
competência exclusiva médica. 

(C) No contexto do Processo de Enfermagem, o 
teste de glicemia capilar é uma atividade que 
pode ser realizada por Técnicos de Enferma-
gem, porém não é permit ida a realização por 
Auxil iares de Enfermagem. 

(D) É vedada a realização do teste de glicemia 
capilar em eventos sociais ou campanhas . 

28. De acordo do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, Resolução COFEN 564/2017, é 
um dever:  

“Art. 45 – Prestar assistência de enfermagem livre 
de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência.”  

Desta forma, indique a alternativa que descreve 
uma situação de imperícia.  

(A) Enfermeiro realiza intubação orotraqueal, em 
situação de emergência, e ocasiona ruptura 
de laringe no uso do laringoscópio.  

(B) Enfermeiro deixa de realizar cuidados de En-
fermagem ao optar por ut i l izar o celular (com 
atividades que não se referem ao seu traba-
lho) durante o experiente de trabalho. Pac i-
ente evolui a óbito.  

(C) Enfermeiro falta ao trabalho sem motivo just i-
f icado. 

(D) Enfermeiro, ciente de uma s ituação de emer-
gência, não comparece para prestar atend i-
mento. 

29. Ainda de acordo do Código de Ética dos Profiss i-
onais de Enfermagem, Resolução COFEN 
564/2017, o Art. 52 discorre sobre o dever da ma-
nutenção do sigilo relacionado a fato que o en-
fermeiro tenha conhecimento em razão da ativida-
de profissional, contudo, a revelação desse fato 
poderá ocorrer em casos específicos.  Indique a 
alternativa incorreta  em relação as situações nas 
quais o fato sigiloso poderá ser revelado.  

(A) Determinação judicial .  
(B) Consentimento escrito da pessoa envolvida . 
(C) Ameaça à vida e à dignidade. 
(D) Conhecimento público sobre o fato . 

30. Dentre os diagnósticos de Enfermagem possíveis 
no atendimento ao paciente com Infarto Agudo do 
Miocárdio, indique a alternativa incorreta .  

(A) Padrão respiratório ineficaz. 
(B) Dor aguda. 
(C) Risco de perfusão tecidual cardíaca diminu í-

da. 
(D) Débito cardíaco aumentado. 

31. É definida como uma doença respiratória comum, 
passível de prevenção e tratamento, sendo carac-
terizada por obstrução persistente, geralmente 
progressiva e parcialmente reversível, nas vias 
respiratórias e nos pulmões:  

(A) DPOC. 
(B) AVEH. 
(C) IRA. 
(D) TV. 

32. No atendimento a um paciente adulto com que i-
madura térmica em MMSSII (anterior) e em tronco 
(anterior), a determinação da área queimada pela 
Regra dos 9 será de:  

(A) 27%. 
(B) 36%. 
(C) 45%. 
(D) 54%. 
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33. A hiperglicemia e hipoglicemia, em pacientes ho s-
pitalizados, é considerada a obter os resultados, 
respectivamente:  

(A) Acima de 90 mg/dl, em jejum. 
Abaixo de 50 mg/dl .  

(B) Acima de 120 mg/dl, em jejum. 
Abaixo de 40 mg/dl .  

(C) Acima de 150 mg/dl, independente de ingesta 
alimentar. 
Abaixo de 60 mg/dl .  

(D) Acima de 180 mg/dl, independente de ingesta 
alimentar. 
Abaixo de 70 mg/dl .  

34. Em relação ao perfi l  de ação das insulinas, ind i-
que a alternativa correta:  

(A) A insulina do tipo Regular (via IV) apresenta 
ação de início imediato. 

(B) A insulina do tipo Regular (via SC) apresenta 
duração de 30-60 min. 

(C) A insulina do tipo NPH apresenta pico de 
ação em 2-4h. 

(D) A insulina do tipo NPH apresenta duração de 
4-10h. 

35. A compreensão sobre a Síndrome da Resposta 
Inflamatória Sistêmica (SRIS) auxil ia na triagem 
para a identif icação de pacientes com infecção e, 
potencialmente, sob o risco de apresentar sepse 
ou choque séptico.  A SRIS é definida pela pre-
sença de no mínimo dois dos sinais abaixo:  

(A) - temperatura central > 40 ºC  
- FC < 90 bpm 
- FR > 30 rpm 
- Leucócitos totais < 10.000/mm3 

(B) - temperatura central > 38,3 ºC ou < 36 ºC  
- FC > 90 bpm 
- FR > 20 rpm 
- Leucócitos totais > 12.000/mm3 ou < 
4.000/mm3 

(C) - PAS > 160 mmHg ou PAD < 60mmHg 
- FC > 150 bpm 
- Oximetria de pulso < 80% 

(D) - PAS > 200 mmHg 
- FC > 50 bpm 
- Oximetria de pulso > 100% 
- Leucócitos totais < 2.000/mm3 

36. A 9ª edição do PHTLS (2018) atualizou o protoco-
lo de atendimento ao paciente vítima de algum 
trauma. O novo nome, ou sequência de atend i-
mento nessas situações é XABCDE.  A letra “X” se 
diz respeito:  

(A) A xerostomia. 
(B) A aplicação da Escala de Coma de Glasgow. 
(C) Ao controle de hemorragias graves . 
(D) A prevenção de hipotermia. 

37. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipe r-
tensão Arterial, a pressão arterial será classific a-
da como “Normal” quando:  

(A) PAS ≤  120 mmHg; PAD ≤ 80 mmHg .  
(B) PAS 90-139 mmHg; PAD 60-89 mmHg. 
(C) PAS 120-140 mmHg; PAD 80-90 mmHg. 
(D) PAS > 90 mmHg; PAD < 100 mmHg. 

38. São possíveis consequências fisiológicas da dor 
aguda, exceto.  

(A) Aumento da frequência cardíaca. 
(B) Retenção de CO2. 
(C) Ansiedade. 
(D) Poliúria. 

39. O emprego da VPP com balão e máscara, na rea-
nimação neonatal em sala de parto, deve ser feito 
na frequência de:  

(A) 10 a 20 movimentos/minuto. 
(B) 20 a 40 movimentos/minuto. 
(C) 40 a 60 movimentos/minuto. 
(D) 60 a 80 movimentos/minuto. 

40. Durante a VPP, deve-se observar a adaptação da 
máscara à face do RN, a permeabil idade das vias 
aéreas e a expansibil idade pulmonar. A venti lação 
efetiva deve provocar, exceto.  

(A) O aumento da temperatura axilar .  
(B) A elevação da frequência cardíaca . 
(C) A melhora do tônus muscular . 
(D) O estabelecimento da respiração espontâ-

nea. 

41. No RN, a asfixia pode desencadear vasoconstr i-
ção periférica, hipoxemia tecidual, diminuição da 
contrati l idade miocárdica, bradicardia e, eventu-
almente, parada cardíaca.  Sobre esse quadro, in-
dique a alternativa incorreta .  

(A) A massagem cardíaca só é iniciada se, após 
30 segundos de VPP com oxigênio suplemen-
tar, o RN apresentar ou persistir com FC < 
100 bpm. 

(B) A compressão cardíaca é realizada no terço 
inferior do esterno preferencialmente por 
meio da técnica dos dois polegares, com os 
polegares posicionados logo abaixo da l inha 
intermamilar, poupando-se o apêndice xifoi-
de. 

(C) A técnica dos dois polegares é mais eficien-
te, pois gera maior pico de pressão sistólica 
e de perfusão coronariana, além de ser me-
nos cansativa. 

(D) A venti lação adequada do RN reverte esse 
quadro, na maioria dos pacientes . 
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42. A sequência de atendimento em situações de 
PCR, por um único socorrista, e a relação entre 
compressão torácica e venti lação é:  

(A) A-B-C-D-E; 15 compressões seguidas por 
duas venti lações. 

(B) X-A-B-C-D-E; 30 compressões seguidas por 
uma venti lação. 

(C) C-A-B; 30 compressões seguidas por duas 
venti lações. 

(D) A-B-C; 15 compressões seguidas por uma 
venti lação. 

43. Sobre o atendimento em casos de PCR, e as dir e-
trizes da AHA, indique a alternativa incorreta .  

(A) Em vítimas adultas de PCR, o correto é que 
os socorristas apliquem compressões torác i-
cas a uma frequência de 100 a 120/min . 

(B) Os socorristas devem aplicar compressões 
torácicas com profundidade de 6 a 8 cm. 

(C) O socorrista leigo deve continuar a RCP até 
a chegada e a preparação de um DEA para 
uso, ou até que a equipe do serviço de emer-
gência chegue e assume o atendimento, ou 
se a vítima começar a se mover . 

(D) A RCP deve ser iniciada assim que o soco r-
rista leito encontrar uma vítima que não res-
ponde e que não esteja respirando ou que 
não respire normalmente (por exemplo, com 
gasping). 

44. São itens de avaliação na obtenção do Escore de 
Apagar, exceto.  

(A) Frequência cardíaca. 
(B) Respiração. 
(C) Cor. 
(D) Temperatura. 

45. Em consulta de Enfermagem realizada em 
07/03/2019, para uma mulher com data da última 
menstruação em 20/12/2018, obteve-se a Data 
Provável do Parto e Idade Gestacional:  

(A) DPP = 20/08/2019; IG 20 semanas e 7 dias . 
(B) DPP = 07/09/2018; IG 10 semanas e 3 dias . 
(C) DPP = 12/10/2019; IG 8 semanas. 
(D) DPP = 27/09/2019; IG 11 semanas . 

46. É considerada normal a frequência cardíaca fetal  
entre:  

(A) 120 e 160 batimentos por minuto. 
(B) 60 e 100 batimentos por minuto. 
(C) 140 e 180 batimentos por minuto. 
(D) 80 e 120 batimentos por minuto. 

47. A dosagem da glicemia de jejum é o primeiro teste 
para avaliação do estado glicêmico da gestante. O 
exame deve ser solicitado a todas as gestantes na 
primeira consulta do pré-natal, como teste de ras-

treamento para o diabetes mell itus gestacional 
(DMG), independentemente da presença de fato-
res de risco. O resultado do rastreamento será 
considerado positivo quando:  

(A) Glicemia de jejum, 1ª consulta, < 85 mg/dl .  
(B) Glicemia de jejum, 1ª consulta, ≥ 85 mg/dl .  
(C) Glicemia de jejum, 1ª consulta, < 100 mg/dl .  
(D) Glicemia de jejum, 1ª consulta, ≥ 100 mg/dl .  

48. O choque anafi lático é um choque do tipo:  

(A) Cardiogênico. 
(B) Obstrutivo. 
(C) Distributivo. 
(D) Hipovolêmico. 

49. Um paciente com o ECG abaixo apresenta:  

 

(A) Taquicardia sinusal .  
(B) Fibri lação atrial .  
(C) Assistolia. 
(D) IAM em evolução. 

50. São doenças de notif icação compulsória, exceto.  

(A) Acidente de trabalho com exposição a mate-
rial biológico. 

(B) Câncer de colo de útero. 
(C) Botulismo. 
(D) Violência sexual e tentativa de suicídio . 

 



 

 

 


