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ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

DO ESTADO DO MARANHÃO 

 
 
 
 
 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
ORIENTAÇÃO: As questões 01 a 07 serão baseadas no texto a seguir:  
 

 
A ABOLIÇÃO DO TRÁFICO NEGREIRO 

 
 

A extinção do tráfico negreiro não foi um fato isolado na vida econômica do 
Brasil; ao contrário, ela correspondeu às exigências da expansão industrial da 
Inglaterra. 

Depois que esse país conseguiu dar o salto qualitativo - o da mecanização da 
produção - não lhe interessava mais a existência da escravidão na América, pois, com 
a implantação do capitalismo industrial, tornava-se necessária a ampliação de 
mercados consumidores. A escravidão passou, então, a ser um entrave aos interesses 
ingleses, visto que os escravos estavam marginalizados do consumo.  

Com relação ao Brasil, a Inglaterra usou mais do que a simples pressão: só 
reconheceu a independência daquele país mediante tratado, no qual o Brasil se 
comprometia a abolir o tráfico de negros. 

Todavia, não foi tomada qualquer medida efetiva, o que levou a aprovação da 
Lei de 1831 que, na prática, deveria acabar com o tráfico, pois estabelecia a liberdade 
de todos os africanos que entrassem no país a partir daquela data.  

Esta lei, contudo, ficou "para inglês ver". Ela serviu para refrear um pouco a 
pressão britânica. Esta, porém, nunca cessou de todo e, em 1845, o Parlamento inglês 
aprovou o "Bill Aberdeen", que concedia à marinha inglesa o direito de revistar os 
navios suspeitos de tráfico e, mais ainda, permitia a prisão de navios acusados de 
praticarem pirataria e o julgamento dos traficantes por tribunais ingleses.  

A partir daí, a pressão sobre o governo brasileiro tornou-se muito maior e a 
situação chegou a ficar insustentável, pois os navios brasileiros começaram a ser 
revistados, embora navegassem ao longo da costa ou, ainda, quando ancorados nos 
portos.  

Finalmente, em 1850, o Parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de 
Queirós, que proibia, definitivamente, o tráfico negreiro para o Brasil.  
      
 (Ana Maria F. da Costa Monteiro e outros. História. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educação, 
1988, p.181, com pequenas adaptações.)  
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NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 



 
 

  
 2 2 

01. A leitura dos dois primeiros parágrafos do texto nos permite concluir que:  
a) a escravidão na América foi resultado da mecanização da produção na Inglaterra.  
b) o capitalismo industrial gerou consumidores marginalizados: os escravos.  
c) o Brasil, ao mecanizar sua produção, definiu o fim do tráfico de escravos.  
d) a Inglaterra apoiava a escravidão na América porque necessitava dar um salto 

qualitativo em sua economia.  
 
02. A expressão "para inglês ver" (linha 15) significa que:  
a) a Inglaterra estava vigiando os navios negreiros.  
b) o Brasil obedeceu ao Bill Alberdeen, do Parlamento inglês.  
c) os ingleses viram a Lei de 1831, que terminou com o tráfico negreiro.  
d) a Lei de 1831, criada e anunciada aos ingleses, não foi cumprida.  
          
03. Após a leitura do texto, concluímos que o Brasil:  
a) preocupado com sua independência em relação a Portugal, esquecia-se dos direitos 

humanos.  
b) necessitava dos escravos como mão de obra assalariada na lavoura para fazer-se 

independente.  
c) cedeu às pressões inglesas porque obedecia a instruções de Portugal, do qual era 

colônia.  
d) só teria sua independência reconhecida pela Inglaterra se extinguisse o tráfico 

negreiro.  
             
04. A mesma relação semântica existente entre o par “extinção” (linha 1) e 

“implantação” (linha 6) também pode ser encontrada na alternativa:  
a) “expansão industrial” (linha 2) e “salto qualitativo” (linha 4).  
b) “consumo” (linha 8) e “tráfico” (linha 11).  
c)”escravidão” (linha 7) e “liberdade” (linha 13). 
d) “tratado” (linha 10) e “julgamento” (linha 19).  
 
05. No fragmento “[...] o Parlamento inglês aprovou o ‘Bill Aberdeen’, que 

concedia à marinha inglesa o direito de revistar os navios suspeitos de tráfico 
[...]” (linhas 16-18), o emprego da vírgula justifica-se: 

a) por separar orações coordenadas entre si. 
b) por separar oração adjetiva explicativa. 
c) por separar o nome do aposto especificativo. 
d) por separar oração apositiva, na forma reduzida. 
 
06. Em "ao contrário, ela correspondeu às exigências da expansão industrial da 

Inglaterra." (linhas 2-3), o uso do acento grave, indicativo da crase, está 
conforme a norma padrão culta.  Assinale a alternativa em que a presença ou a 
ausência da crase desvia-se do padrão culto da língua portuguesa: 

a) O estagiário receberá, por mês, uma bolsa-auxílio de valor equivalente a oitenta por 
cento do salário-mínimo. 

b) Será vedada à concessão de auxílio-alimentação ou quaisquer outros auxílios 
pecuniários a estagiário, salvo o auxílio-transporte. 

c) Não haverá pagamento de horas-extras, facultada ao supervisor de estágio a 
compensação de horário. 

d) A prova será realizada no dia 18 de setembro de 2011, iniciando-se às 8 horas. 
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07. A palavra “mecanização” (linha 4) foi grafada no texto em conformidade com 
as normas ortográficas da língua portuguesa. Assim como ela, assinale a 
alternativa em que a palavra destacada também está grafada em consonância 
com a ortografia oficial: 

a) Inicialmente, pretendo montar um mini-mercado. 
b) Só depois pensarei num comércio extra-ordinário. 
c) José de Anchieta foi o pioneiro no processo de catequização dos índios. 
d) A catalização é um fenômeno que pouca gente consegue entender. 
 
08. Assinale a alternativa correspondente à ordem em que os fragmentos abaixo 

deverão ser dispostos para se obter um texto com coesão, coerência e correta 
progressão de ideias.  

1. Cada vez mais, surgem grupos de pessoas e entidades interessadas em recolher 
alimentos e distribuí-los aos 32 milhões de brasileiros que passam fome.  

2. É o que demonstra a Campanha contra a Fome, lançada e incentivada pelo 
sociólogo Herbert de Souza.  

3. Consideradas as coisas sob outro prisma, constata-se que os brasileiros não estão 
entregues ao imobilismo e à apatia.  

4. Na visão dominante, o Brasil, por todos os seus problemas, é considerado um país 
viável.  

5. Agir contra a miséria é uma atitude nobre e generosa, que demonstra quanto o 
cidadão pode e quer fazer para melhorar a situação do Brasil.  

(Trechos adaptados de Veja, 15/09/93). 
      
 a) 1 - 2 - 5 - 4 - 3                                            c) 4 - 3 - 2 - 1 - 5  
 b) 4 - 2 - 1 - 3 - 5                                            d) 5 - 3 - 2 - 1 - 4                                                                        
 
09. Assinale a alternativa em que a análise morfológica do vocábulo destacado 

está incorreta: 
a) Mal o candidato entrou na sala, fecharam-se os portões. (advérbio de modo) 
b) Mais tempo te esperaria, se não fosse tão breve a vida. (pronome indefinido) 
c) Aquela é a casa onde morei durante minha infância. (pronome relativo) 
d) Nunca pensei que, para ser aprovado no Processo Seletivo do TJMA, fosse 

necessário tanto esforço. (pronome indefinido)                                                                  
                        
10. Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi flexionada incorretamente: 
a) O fiscal sempre medeia as aplicações de testes seletivos. 
b) Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será absolvido. 
c) Assim que eu reouver o dinheiro, pagarei a dívida. 
d) Quando você vir os Lençóis Maranhenses, ficará extasiado. 
 
11. Aponte a alternativa em que a oração destacada estiver analisada 

incorretamente: 
a) O candidato que tiver se dedicado ao estudo terá êxito no seletivo. (subordinada 

adjetiva restritiva) 
b) Não é fácil dominar análise sintática. (subordinada substantiva subjetiva) 
c) Sabe-se que o gabarito das provas será divulgado em até 48 horas. (subordinada 

substantiva objetiva direta) 
d) Os presídios estão tão superlotados que há presos até em escolas públicas. 

(subordinada adverbial consecutiva) 
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12. Marque a opção em que a concordância verbal contraria a Gramática 
Normativa: 

a) Chegou ontem um analista e um chefe de divisão para supervisionar as provas. 
b) Quais de vós estudastes com dedicação para o Seletivo do TJMA? 
c) João Castelo ou Flávio Dino será prefeito de São Luís. 
d) Mais de um candidato se inscreveram para o Teste Seletivo do TJMA. 
 
13. Assinale a alternativa em que há erro de concordância em relação à norma 

culta da língua portuguesa: 
a) Estão arraigadas, agora, as vantagens e os privilégios ilegítimos dos políticos. 
b) Ocorrem, na verdade, diversos fatores condicionadores do analfabetismo funcional 

entre nós. 
c) Anexa ao ofício, segue a relação dos candidatos inscritos para o Seletivo do TJMA. 
d) O chefe dos fiscais não soube dizer para quem a entrada é proibido. 
  
14. A afirmativa a respeito do uso da vírgula não se ajusta ao período: 
a) “A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-se bem.” (A vírgula foi 

usada para separar o aposto). 
b) “A sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa.” (A vírgula é desnecessária 

em virtude da presença da conjunção “e”). 
c) “Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve.” (A vírgula foi usada para separar 

oração coordenada sindética adversativa). 
d) “Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo.” (A vírgula foi usada para separar 

orações coordenadas assindéticas). 
 
15. As frases abaixo, exceto uma, apresentam desvios relativos à regência verbal 

vigente na língua culta. Assinale a que não apresenta esses desvios. 
a) Vi e gostei muito do novo filme de Spielberg. 
b) Esqueceu-me do livro durante a viagem. 
c) Deve haver professores que preferem negociar do que trabalhar. 
d) Todos nós queremos muito a essa menina. 
 
 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

 
 

16. Quanto às comarcas é correto afirmar que: 
a) Dividem-se em três entrâncias, denominadas de primeira, segunda e terceira, e 

serão classificadas pelo presidente do Tribunal de Justiça.  
b) Dividem-se em três entrâncias, denominadas de inicial, intermediária e final, e serão 

classificadas pelo Tribunal de Justiça, por maioria absoluta dos seus membros. 
c) Dividem-se em quatro entrâncias, denominadas de primeira, segunda, terceira e 

quarta, e serão classificadas pelo corregedor-geral da Justiça. 
d) Dividem-se em duas entrâncias, denominadas de inicial e final, e serão      

classificadas pelo Tribunal de Justiça. 
 
17. Acerca do corregedor-geral da Justiça, é incorreto afirmar que: 
a) poderá requisitar qualquer processo da inferior instância, tomando ou expedindo nos 

próprios autos, ou em provimento, as providências ou instruções que entender 
necessárias ao bom e regular andamento do serviço. 
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b) durante o exercício do cargo, o corregedor-geral da Justiça não ficará afastado de 
suas funções judicantes, nem poderá ser auxiliado por juízes de direito. 

c) será auxiliado por juízes de direito que, por delegação, exercerão suas atribuições 
relativamente aos juízes de entrâncias inferiores e aos servidores e funcionários da 
Justiça. 

d) de suas decisões originárias, salvo disposição em contrário, cabe recurso para o 
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias, a partir do conhecimento da decisão 
pelo interessado. 

 
18. A quem compete processar e julgar os habeas corpus impetrados contra juiz 

de direito dos Juizados Especiais? 
a) Tribunal de Justiça. 
b) Turmas Recursais Cíveis e Criminais.  
c) Supremo Tribunal Federal. 
d) Superior Tribunal de Justiça. 
 
19. Nos Juizados Especiais, o preparo do recurso compreenderá: 
a) todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. 
b) todas as despesas processuais, exceto aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição e as hipóteses de assistência judiciária.  
c) todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, não havendo ressalva nem mesmo para as hipóteses de assistência 
judiciária gratuita. 

d) nenhuma das respostas anteriores. 
 
20. É permitido ao magistrado: 
a) exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou 

quotista. 
b) exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de 

qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem 
remuneração. 

c) manifestar juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos 
judiciais, ressalvada a crítica em julgamento ou em autos e em obras técnicas ou, 
ainda, no exercício do magistério. 

d) exercer o magistério em instituição de ensino superior do setor privado.  
 
21. Na promoção de juiz de direito por antiguidade, o Tribunal de Justiça somente 

poderá recusar o magistrado mais antigo: 
a) pelo voto de dois terços de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a 

escolha. 
b) pelo voto de um terço de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a 

escolha. 
c) pelo voto da maioria absoluta de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se 

a escolha. 
d) nenhuma das respostas anteriores. 
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22. Ao juiz de direito cabe, também, o desempenho de funções administrativas, 
exceto: 

a) comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil as infrações de seu Estatuto, quando 
praticadas por integrantes do quadro da Ordem. 

b) remeter, até o dia 10 de cada mês, mapa do movimento forense mensal, conforme 
modelo fornecido pela Corregedoria Geral da Justiça. 

c) expedir certidões extraídas dos autos, livros e demais papéis sob sua guarda. 
d) conceder férias, licença-gestante e licença para tratamento de saúde até trinta dias a 

serventuários da Justiça em sua comarca. 
 
23. Não é secretaria judicial: 
a) Secretaria de Vara. 
b) Secretaria do Registro Civil das Pessoas Naturais. 
c) Secretaria dos Juizados Especiais e Turmas Recursais. 
d) Secretaria dos Serviços de Distribuição, Contadoria, Avaliação, Partilha e     

Depósito Judicial. 
 
24. Os serviços de partilha, nas comarcas de duas varas, serão exercidos: 
a) pelo secretário que exercer as funções de distribuidor. 
b) pelos oficiais de justiça. 
c) por perito nomeado. 
d) nenhuma das respostas anteriores. 
 
25. Fazer citações, intimações e penhoras é atribuição: 
a) dos secretários judiciais.                             c) dos juízes de direito.  
b) dos oficiais de justiça.                                 d) dos auxiliares de justiça. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMAGEM 
 
 
26. A doença de Alzheimer é um distúrbio neurodegenerativo progressivo e 

irreversível afetando, principalmente: 
a) a transmissão óptica, a coordenação motora e a capacidade intelectual. 
b) a capacidade intelectual e emocional, e a coordenação dos movimentos 

involuntários. 
c) os centros cerebrais responsáveis pelo controle e regulação dos movimentos dos 

membros superiores e inferiores. 
d) a memória, a cognição e a capacidade de autocuidado. 
 
27. A.J.S., 43 anos, foi atendido em uma Unidade Básica de Saúde após 

apresentar quadro clínico de suspeita de dengue, sendo em seguida 
confirmado laboratorialmente. Caracteriza-se como um sinal de alerta e deve 
ser orientado a retornar imediatamente ao serviço de saúde, por piora do 
quadro, se apresentar: 

a) cefaleia e astenia. 
b) cefaleia, artralgia, e febre. 
c) exantema e mialgia. 
d) dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes. 
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28. Ao se realizar um eletrocardiograma para a avaliação cardiovascular, 
evidenciam-se ondas P e complexos QRS. Nessa visualização, o complexo 
QRS representa: 

a) despolarização muscular atrial.                   
b) repolarização muscular atrial.    
c) despolarização muscular ventricular. 
d) repolarização muscular ventricular. 
 
 29. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que se propaga através do ar 
e é transmitida de pessoa a pessoa. Quando a gotícula contaminada é inalada, 
provoca-se a infecção tuberculosa e há o risco de desenvolver a doença. Dentre 
os fatores que favorecem a proliferação da tuberculose, encontram-se: 

I. supervisão ineficiente na ingestão diária dos medicamentos pelos profissionais das 
Unidades Básicas de Saúde. 

II. alta densidade demográfica e ocupação urbana desordenada  nos grandes centros, 
baixa imunidade decorrente das más condições de vida. 

III. surgimento da AIDS, precárias condições de moradia e de alimentação nas 
aglomerações das comunidades carentes. 

IV. pequena quantidade de vagas hospitalares para a internação dos pacientes com 
suspeita de tuberculose. 

 
Está correto o que se afirma apenas em: 
a) I e II.             c) III e IV. 
b) II e III.                       d) I, II e III. 
 
30. As doenças cardiovasculares representam importante causa de morte. Os 

fatores de risco que predispõem à doença cardiovascular são classificados 
como modificáveis e não modificáveis. Esses fatores estão correta e 
respectivamente descritos em: 

a) hereditariedade e vida sedentária. 
b) hipertensão e ingestão de álcool. 
c) tabagismo e fatores emocionais. 
d) níveis elevados de colesterol sérico e tabagismo. 
 
31. São procedimentos recomendados pelas V Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão para aferição da pressão arterial (PA), com o cliente sentado, 
exceto: 

a) medir a circunferência do braço do paciente. 
b) palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula do estetoscópio sem 

compressão excessiva. 
c) inflar lentamente até ultrapassar 10 a 20 mmHg o nível estimado da pressão 

diastólica. 
d) proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 a 4 mmHg por segundo). 
 
32. O enfermeiro deve considerar como contraindicação na administração de 

vacinas, exceto: 
a) Contraindicação geral para a todos os imunobiológicos, assim como os 

componentes de qualquer dos produtos na ocorrência de hipersensibilidade após o 
recebimento de qualquer dose. 
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b) A presença de febre após a administração de qualquer vacina não constitui 
contraindicação à dose subsequente, devendo, para tal, utilizar o antitérmico 
comumente utilizado. 

c) Nas vacinas de bactérias atenuadas e vírus vivo atenuado, considera-se 
contraindicação a presença de imunodeficiência congênita ou adquirida e neoplasia 
maligna. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
33. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é 

considerado direito do enfermeiro: 
a) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal, exceto nos casos de urgência e emergência. 
b) ser respaldado técnica e juridicamente pelo Responsável Técnico apenas quando 

esta função for exercida por um dos membros da diretoria de enfermagem. 
c) ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes sob a  

sua assistência, desde que não haja impedimento normativo do estabelecimento de 
saúde. 

d) participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de 
trabalho e de remuneração. 

 
34. Deve-se realizar a busca ativa de novos casos de tuberculose entre: 
a) sintomáticos respiratórios com tosse e expectoração por três semanas. 
b) indivíduos com resultado negativo à prova tuberculínica. 
c) imunodeprimidos, com linfócito inferior a 3.500 cels/mm3. 
d) crianças menores de 10 anos que apresentarem febre desacompanhada de tosse 

persistente nas últimas 24 horas. 
 
35. De acordo com a Lei 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem, é privativo ao enfermeiro: 
a) prestar cuidados à gestante e à parturiente. 
b) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
c) planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de 

Enfermagem. 
d) assistir ao parto normal, inclusive em domicílio. 
 
36. Quanto ao sigilo profissional, o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem indica como responsabilidade e dever do Enfermeiro, exceto: 
a) recusar a obrigatoriedade do segredo profissional, quando o fato for de 

conhecimento público ou em caso de falecimento da pessoa envolvida. 
b) desconsiderar a responsabilidade pela manutenção de fato sigiloso, quando houver 

consentimento por escrito da pessoa envolvida ou do responsável da diretoria da 
instituição onde o profissional trabalha. 

c) manter, em atividade multiprofissional, o fato sigiloso, mesmo quando a informação 
for necessária e imprescindível à prestação da assistência. 

d) manter o segredo profissional referente ao menor de idade, mesmo quando a 
revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou 
riscos a ele. 
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37. Assinale a alternativa cujos itens representam vantagens do aleitamento 
materno para mãe e criança: 

a) contribui para a produção de ocitocina e prolactina, com redução do sangramento 
uterino e aumento da produção do leite materno; diminui a incidência de cáries e 
problemas na fala, garantindo melhor crescimento e desenvolvimento da criança. 

b) reduz o risco de câncer de colo de útero; reduz a produção de vasopressina, 
prevenindo a hipertensão arterial infantil. 

c) colabora com a estética da mama, pois ajuda a manter a rigidez do músculo 
esternoclidomastoídeo; evita o aparecimento do refluxo gastroesofágico e 
consequente aspiração do alimento ingerido. 

d) colabora com a produção de hormônios paratireoideanos, reduzindo o peso 
alcançado na gestação; reduz o risco para leucemia mieloide, pois provoca o 
aumento dos leucócitos T. 

 
38. Na avaliação da caderneta de vacinação de uma adolescente gestante no 

segundo mês de gestação, foi constatada ausência da vacina contra febre 
amarela.  Nesse caso, a orientação direcionada pelo Enfermeiro é: 

a) iniciar vacinação em esquema de três doses, após o terceiro mês de gestação. 
b) encaminhar a gestante para exame de gota espessa, antes de iniciar a vacinação. 
c) encaminhar a adolescente para avaliação médica, tendo em vista as 

contraindicações para essa vacina em caso de gestantes.  
d) realizar a prova do laço e iniciar a vacinação, sendo a primeira dose após os três 

meses de gestação. 
 
39. Na administração de um soro com volume total de 750 ml, a 25 gotas por 

minuto, ao final de 4 horas, o volume infundido será de: 
a) 150 ml.                             c) 250 ml. 
b) 200 ml.          d) 300 ml.       
 
40. Para a infusão de 500 ml de soro, acompanhado de medicação em 4 horas, o 

gotejamento esperado corresponde a: 
a) 60,6 gotas/min.                                       c) 51,6 gotas/min. 
b) 41,6 gotas/min.                                       d) 43,6 gotas/min. 
 
41. A avaliação neurológica que indica o nível de consciência do cliente, de 

acordo com as respostas de abertura ocular, verbal e motora, é chamada de: 
a) avaliação dos nervos cranianos. 
b) escala de coma de Glasgow. 
c) avaliação do sistema reticular ascendente e/ou córtex cerebral. 
d) escala da função cerebelar. 
 
42. As hepatites virais representam grave problema de saúde pública no Brasil e 

no mundo, podendo causar variadas formas de complicações agudas e de 
médio e longo prazo. Indica-se como uma das formas de prevenção da hepatite 
A a vacinação que se recomenda a partir: 

a) do nascimento e com reforço após 30 dias. 
b) do 4º, 6º e 8º mês de vida. 
c) dos 12 meses de idade e em duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas.  
d) da realização de campanhas de vacinação, visto que não pertence ao calendário 

básico de vacinação da criança e da gestante. 
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43. Curativo utilizado em úlcera por pressão, derivado de algas, cuja função é 
absorver o exsudato, promover a hemostasia da ferida e que requer curativo 
secundário, é chamado de: 

a) alginato de bário.                                        c) hidrogel de alcatrão. 
b) hidrocoloide de cálcio.                                d) alginato de cálcio. 
 
44. O exame laboratorial que permite realizar a avaliação da densidade parasitária 

do Plasmodium falciparum para a detecção de malária é chamado de: 
a) pesquisa de CKMB.                                    c) VDRL. 
b) gota espessa.                                             d) prova do laço. 
 
45. Após um incêndio que destruiu mais de 50% de uma fábrica, uma das vítimas 

sofreu queimaduras em membros superiores e inferiores. Continuou 
responsiva ao chamado, mas começou a apresentar dispnéia e tosse. À 
ausculta pulmonar, verificou-se a presença de sibilos generalizados. Nesse 
caso, prioritariamente, deve-se: 

a) realizar curativo com soro fisiológico gelado. 
b) aferir a pressão arterial em membro superior direito que apresentou área queimada 

em menor quantidade. 
c) obter um acesso venoso calibroso para hidratá-lo imediatamente. 
d) preservar a permeabilidade das vias aéreas. 
 
46. Podem-se classificar os artigos hospitalares, de forma correta, em: 
a) críticos: máscara de nebulização, ampolas de medicamentos, comadre. 
b) críticos: instrumental cirúrgico, fio de corte, borracha para aspiração. 
c) semicríticos: monitores multiparamétricos, jarros, baldes. 
d) não críticos: tubos de látex, especulo vaginal. 
 
47. Assinale a opção correta: 
a) detergente: germicida para uso em pele ou mucosas não íntegras.  
b) artigos críticos: entram em contato com a pele íntegra, mas não com mucosas. 
c) esterilizante químico: germicida que destrói todas as formas de vida microbiana, 

inclusive os esporos. 
d) ácido acético: substância tensoativa cuja finalidade é a limpeza. 
 
48. Um dos medicamentos utilizado nas síndromes coronárias agudas, associado 

ao correto e respectivo mecanismo de ação, corresponde: 
a) ao sulfato de morfina, por diminuir a demanda de oxigênio miocárdico. 
b) à naloxona, por bloquear os canais de cálcio e magnésio. 
c) ao cloreto de potássio, por melhorar a oxigenação tecidual quando não há circulação 

coronariana. 
d) à epinefrina, por ter efeito inotrópico negativo. 
 
49. São características clínicas específicas de gestantes que apresentam pré-

eclâmpsia: 
a) hipotensão arterial e hiponatremia. 
b) hipertensão arterial, acompanhada de proteinúria. 
c) alterações musculares e distócia uterina. 
d) hipotensão arterial e endometriose. 
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50.  No ciclo cardíaco, a pré-carga refere-se à: 
a) pressão que o sangue exerce quando levado aos pulmões para captar oxigênio e 

liberar gás carbônico ao início da sístole. 
b) força de estiramento passivo exercida no músculo ventricular ao final da diástole 

pela quantidade de sangue na câmara cardíaca. 
c) pressão para transportar o oxigênio e outros nutrientes para as células do corpo. 
d) pressão que as cordas tendíneas devem produzir para superar a pressão mais 

elevada na aorta. 


