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

03 – Assinale

a alternativa cuja expressão não representa,
no texto, um desatino (falta de juízo, loucura) das pessoas
em relação à Ciência.
a)
b)
c)
d)

Na base de tudo, a fermentação,
no passado vista como coisa do diabo.
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Na Idade Média, os pães eram feitos nos mosteiros.
Havia mistério naquele movimento interno da massa,
que crescia como se tivesse vida própria. Por isso os
monges piedosos acompanhavam todo o processo a
rezar. Rezavam sempre e com fervor, pois acreditavam
que o crescimento da massa era arte do demônio.
Da mesma forma como havia o demo também atrás da
fabricação do queijo, da cerveja e do vinho. Se não fosse
o diabo, como explicar então aquela “vida” que de repente
começava a pulsar dentro daquela mistura inerte?
Foi só muito tempo depois que a humanidade
descobriu o que de fato acontecia naquele processo: era a
multiplicação de micro-organismos num conjunto de
reações químicas, que ficou conhecido então como
fermentação. Hoje, curiosamente, esse mesmo processo
está na base de uma das principais ciências do nosso
século: a biotecnologia [...].
Quando o mundo se deu conta dos potenciais da
biotecnologia, nos anos de 1970, teve início um
febril corre-corre nos meios científicos. Falava-se em
criar plantas perfeitas, enormes e imunes a pragas e
doenças, que revolucionariam a agricultura e resolveriam
o problema da fome no mundo. Na medicina, acreditava-se
que a cura do câncer, com a ajuda da nova ciência,
estaria ao alcance da mão. E apostava-se também na
criação de uma espécie de fonte da juventude,
desenvolvendo hormônios capazes de retardar o
envelhecimento das pessoas. Delirou-se, enfim.

Febril corre-corre. (linha 20)
Delirou-se, enfim. (linha 28)
Fonte da juventude. (linha 26)
O que de fato acontecia naquele processo. (linha 12)

04 – De acordo com o texto, quais afirmações abaixo estão
corretas?
I.

A biotecnologia gerou muita expectativa nos meios
científicos.
II. Os monges medievais rezavam para se livrar dos efeitos do
demônio sobre o pão.
III. Logo a humanidade descobriu o que acontecia naquele
processo: a multiplicação de micro-organismos.
a)
b)
c)
d)

II, somente.
I, somente.
II e III.
I e II.

05 – Leia:
“Desceram para o trapiche. A chuva entrava pelos buracos do
teto, a maior parte dos meninos se amontoavam nos cantos onde
havia telhado.” (Jorge Amado)
O termo destacado no texto acima se classifica como
a)
b)
c)
d)

pronome demonstrativo.
pronome interrogativo.
pronome indefinido.
pronome relativo.

(Revista Globo Ciência, n.º 2)

06 – Leia:
As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

01 – Qual dos sentimentos abaixo não se verifica no texto?
a)
b)
c)
d)

Ingenuidade
Incredulidade
Entusiasmo
Euforia

O uirapuru é um belo pássaro! Conta-se que, quando ele canta,
as demais aves da floresta se põe em silêncio para apreciá-lo,
pois é um momento em que se ouve gorjeios incomparáveis,
que encanta qualquer apreciador de uma boa melodia.
Qual dos verbos mencionados abaixo está com a concordância
correta no texto?
a)
b)
c)
d)

põe
ouve
canta
encanta

07 – Quantas palavras do texto abaixo apresentam erro no que
diz respeito ao emprego ou não do acento gráfico?
Bons argumentos têm aquele rapaz! O conteudo de sua fala
revela bem a pessoa observadora que sempre demonstrou ser.
02 – “Havia um mistério naquele movimento interno Da importância a detalhes que muitos nem notam. É sempre bom
da massa.” Qual é o mistério a que essa passagem se refere?
ouví-lo.
a) O crescimento do pão.
a) 1
b) O surgimento do demônio.
b) 2
c) O fato de os monges rezarem.
c) 3
d) A fabricação de queijo, cerveja e vinho.
d) 4
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08 – Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não 12 – Em qual alternativa a conjunção ou locução conjuntiva
obedece à Norma Culta.
estabelece uma relação de sentido de concessão?
a) Deus nos dê muita saúde para que possamos assistir à nossa
vitória em breve!
b) O Reitor não se lembra dos detalhes do projeto de leitura
colocados pelos professores.
c) Em tratando-se de dúvidas sobre as normas da ABNT, procure
o revisor do projeto.
d) Ainda nos faltam os argumentos necessários para que
possamos conseguir recursos para nosso novo projeto.

a) Os professores anunciaram que farão greve, ainda que
o Governo decida algum novo reajuste salarial.
b) Mal o Governo anunciou uma negociação para um novo
reajuste, os professores decidiram pela greve.
c) Logo que o Governo pediu uma negociação, o sindicato dos
professores decidiu interromper a greve.
d) Enquanto o sindicato e o Governo não decidirem o reajuste
exigido, os professores não retornarão às salas de aula.

13 – Leia:

09 – Leia:
“Durante a risada, ocorre a liberação da serotonina, um dos
neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar.”

“O pardalzinho nasceu
Livre. Quebraram-lhe a asa.
Sacha lhe deu uma casa,
Água, comida e carinho.” (M. Bandeira)

Em qual alternativa o termo destacado exerce a mesma função Os termos destacados no texto acima exercem respectivamente
sintática de pela sensação de bem-estar?
a função de
a) A propósito, quando foi a última vez que você deu uma boa a) objeto direto e objeto indireto.
risada, hein?
b) adjunto adnominal e objeto indireto.
b) Alguns cientistas dizem que as estruturas frontais do cérebro, c) adjunto adnominal e predicativo do sujeito.
mais sofisticadas, estão associadas ao riso.
d) predicativo do sujeito e predicativo do objeto.
c) Os movimentos musculares do sorriso, dizem os cientistas,
melhoram um pouco o humor e liberam a serotonina.
d) Dizem alguns cientistas que vale a pena, até, olhar para si
mesmo no espelho, ao menos uma vez ao dia, e esboçar um 14 – Leia:
belo sorriso.
São quatro cachorras muito amáveis, cada qual com suas
peculiaridades. Rose é uma cachorrinha arteira e serelepe,
com seu pelo e unhas pretas. Ciça é pacata e sorrateira, sempre
atenta com seus olhos e orelhas amarelos. Vilma,
por sua vez, apresenta bastante habilidades para vigiar a casa;
atira-se em qualquer um que vê. E Ruth é meio sossegada e faz
amizades facilmente à primeira vista.
10 – Leia:
Há um erro de concordância nominal na descrição de uma das
“Apiedei-me; tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril
cachorras. Qual?
da janela. Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns
segundos.” (Machado de Assis)
a) Rose
b) Ciça
Quantas orações coordenadas podemos depreender do texto
c) Vilma
acima?
d) Ruth
a) seis
b) sete
c) cinco
15 – Leia o poema abaixo, do poeta Mário Quintana.
d) quatro
Inscrição para um portão de cemitério
Na mesma pedra se encontram,
Conforme o povo traduz,
Quando se nasce  uma estrela,
Quando se morre  uma cruz.
11 – Leia:
Mas quantos que aqui repousam
“Ninguém no caís tem um nome só. Todos têm também um
Hão de emendar-nos assim:
apelido ou abreviam o nome, ou o aumentam, ou lhe acrescentam
“Ponha-me a cruz no princípio...
qualquer coisa que recorde uma história, uma luta, um amor.”
E a luz da estrela no fim.”
(Jorge Amado)
Analisando as figuras de linguagem presentes nesses versos,
Os sujeitos dos verbos destacados no texto classificam-se, é incorreto afirmar que
respectivamente, como
a) princípio e fim formam uma antítese.
a) simples e simples.
b) a palavra pedra constitui uma prosopopeia.
b) indeterminado e simples.
c) repousam é um eufemismo para “estão mortos”.
c) simples e indeterminado.
d) cruz representa a morte, portanto constitui uma metonímia do
d) indeterminado e indeterminado.
tipo concreto pelo abstrato.
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16 – Em qual alternativa o uso do acento grave foi empregado 21 – Quanto à voz dos verbos, relacione as colunas e, a seguir,
assinale a alternativa correta.

corretamente?

a) Dos candidatos aprovados serão exigidos à qualquer hora 1 – voz ativa
todos os documentos para a matrícula.
2 – voz passiva
b) Após o término das provas, alguns candidatos fizeram alusão à
uma questão sem resposta.
c) Informaram aos candidatos que eles deveriam preencher toda a
ficha de inscrição à lápis.
d) À zero hora precisamente, seria divulgado o gabarito das
provas.

17 – Quanto à regência verbal ou nominal, assinale o segmento
que completa corretamente a frase abaixo.
Este é um lugar .......
a)
b)
c)
d)

de que muito ouvi elogiar.
cuja beleza me encanta.
cuja natureza eu sou fascinado.
por que sempre nos referimos em nossas conversas.

a)
b)
c)
d)

(
(
(
(

) A cidade de Mariana foi isolada
pela lama.
) Encontraram muitos corpos no
meio da lama.
) Encontraram-se muitos corpos
no meio da lama.
) A lama destruiu a cidade de
Mariana.

2-2-1-1
1-1-2-2
2-1-2-2
2-1-2-1

22 – Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância
verbal.
a) Tu e ela não participarão do novo projeto de leitura da
Rede Municipal.
b) Tu e ela não participareis do novo projeto de leitura da
Rede Municipal.
c) Alunos, pais e professores, ninguém desistirá do novo projeto
de leitura.
d) Poucos recursos, falta de interesse, nada os farão desistir
do projeto.

18 – Assinale a alternativa que não contém aposto.

a) É sabido, pela história, que os índios, povo nativo da Ilha de
Vera Cruz, primeiro nome do nosso Brasil, transmitiram
muito de sua cultura e costumes aos portugueses.
b) O Futurismo, movimento lançado pelo poeta italiano Marinetti
em 1909, propunha a destruição do passado e a exaltação da
vida moderna.
c) “Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada:
Cobrai-a e não queirais, Pastor Divino,
23 – Leia:
Perder na vossa ovelha a vossa glória.” (G. de Matos)
“No mais interno fundo das profundas
d) “Cada momento que passamos na internet será um minuto
Cavernas altas, onde o mar se esconde,
a menos no mundo real, onde há um recurso valiosíssimo:
Lá donde as ondas saem furibundas [...]”
gente, como a caixa de supermercado, a bibliotecária e
os frequentadores de shopping center.” (Robert Wright)
Os termos destacados no texto exercem, respectivamente,
a função de

19 – Assinale

a alternativa que não pode ser preenchida com a) predicativo do objeto e predicativo do sujeito.
nenhuma conjunção adversativa.
b) adjunto adnominal e predicativo do sujeito.
a) A literatura abre-nos os olhos para os grandes temas da c) predicativo do sujeito e adjunto adnominal.
d) predicativo do objeto e adjunto adnominal.
vida, ....... a maioria das pessoas não a valorizam.
b) Esses livros trazem textos relevantes, ....... não achei a
informação que procurava.
c) É preciso tomar uma atitude decisiva, ....... do jeito que está
não dá para ficar.
d) Ele era negligente e desatento, ....... tinha um coração de ouro.

24 – Leia e observe o emprego das vírgulas:

20 – Observe:

O dicionário, que é conhecido como o “pai dos burros”,
é verdadeiramente uma grande ferramenta de consulta. Ele traz
os significados das palavras, esclarece sobre a regência dos
verbos, menciona a classe gramatical, apresenta inúmeros
Reunindo corretamente as duas orações com o auxílio do exemplos de frases e traz até a etimologia dos vocábulos. Sempre
pronome relativo, temos:
que precisamos de uma boa ferramenta de consulta, é a ele que
a) Aprecio muito Machado de Assis, o qual sua obra é rica em devemos recorrer.
metáforas.
No texto acima, não há vírgula separando
b) Aprecio muito Machado de Assis, cuja obra é rica em
a) adjunto adverbial.
metáforas.
c) A obra de Machado de Assis, cuja muito aprecio, é rica em b) orações coordenadas.
c) oração subordinada adverbial.
metáforas.
d) Aprecio muito Machado de Assis, a quem possui obra rica em d) oração subordinada adjetiva explicativa.
metáforas.

Aprecio muito Machado de Assis.
A obra de Machado de Assis é rica em metáforas.
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25 – Assinale a alternativa que
o termo destacado no texto abaixo.

classifica

corretamente

a) A aeronave era um grande pássaro metálico devorando a
distância.
b) A aeronave passou milhões de vezes pela revisão mecânica.
c) A aeronave brasileira perdia vagarosamente a altitude.
d) A aeronave transportou os refugiados da Síria.

“Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.” (Gonçalves Dias)
a)
b)
c)
d)

30 – Assinale a alternativa em que há metáfora.

Sujeito
Objeto direto
Objeto indireto
Complemento nominal

31 – Leia:

26 – Assinale a alternativa cujos verbos completam corretamente
as seguintes frases:

Quando nos comunicamos, selecionamos e combinamos as
palavras para que os enunciados sejam formados. À medida que
as frases são criadas, vamos incorporando a elas recursos
próprios da língua oral, como pausas, altura da voz, entonação,
interrupções bruscas.

 Se ninguém ______ nesse caso, sabe lá Deus que fim terá.
 No mesmo dia, ele _______ os documentos que perdera.
 Foram designados alguns advogados para que ______ a banca No texto acima não há oração subordinada adverbial
examinadora.
a) final.
a) intervir – reaveu – compossem
b) causal.
b) intervier – reaveu – compossem
c) temporal.
c) intervir – reouve – compusessem
d) proporcional.
d) intervier – reouve – compusessem

27 – Assinale a alternativa que não contém oração subordinada 32 – Numere

os parênteses de acordo com o gênero dos
substantivos e assinale a sequência resultante.

adjetiva.

a) O problema é que sua proposta não me agrada.
b) Eu disse a verdade à menina que me procurou hoje.
c) As pedras que me atiras servirão para construir o castelo de
tua ignorância.
d) A televisão, que é um grande invento, permite-nos o acesso
a inúmeras informações.
a)
b)
c)
d)

1 – Sobrecomum
2 – Comum-de-dois

(
(
(
(
(

) motorista
) celebridade
) colega
) repórter
) testemunha

2-1-2-2-1
1-2-2-1-2
2-2-1-1-1
1-1-1-2-2

28 – Assinale a alternativa em que não há erro de ortografia.
a) O Facebook é utilizado com o propósito de obter informação
sobre uma classe social privilegiada.
b) O usuário que quizer poderá limitar a invasão de sua
privacidade. Basta apenas um delete.
c) Aquele que acredita ser vulnerável não tem conciência dos
grandes riscos que corre.
d) A falta de malícia de alguns usuários os induz a correr risco
desnescessário.

33 – Em qual alternativa a forma plural dos adjetivos compostos
está incorreta?
a)
b)
c)
d)

competição infanto-juvenil /competições infanto-juvenis
olho castanho-escuro / olhos castanhos-escuros
aluno surdo-mudo / alunos surdos-mudos
blusa azul-turquesa / blusas azul-turquesa

34 – Leia:
Quando entrou em casa, naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a
porta, perguntando se ele jantaria naquele momento. A mãe já
29 – Assinale a alternativa em que a expressão grifada está se transformara em uma linda estrela.
incorreta no que diz respeito ao uso ou não da crase.
A oração destacada no texto acima se classifica como
subordinada substantiva
a) Às vezes eu entendo por que ele age assim.
b) Refiro-me às vezes em que você esteve aqui.
a) completiva nominal.
c) Contamos às vezes em que ele nos procurou.
b) objetiva indireta.
d) Durante o jantar, ele teve que fazer as vezes de garçom.
c) objetiva direta.
d) predicativa.
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35 – Assinale a alternativa em que a concordância nominal está 40 – Como se classificam os pronomes destacados nos versos
incorreta.
abaixo, na ordem em que aparecem?
a) No jardim encantado
lírio e rosa.
b) No jardim encantado
perfumados.
c) No jardim encantado
lírio e rosa.
d) No jardim encantado
perfumada.

de Branca de Neve, havia perfumado
de Branca de Neve, havia rosa e lírio
de Branca de Neve, havia perfumados

a)
de Branca de Neve, havia lírio e rosa b)
c)
d)

36 – Em qual das alternativas a regência do adjetivo ansioso está
correta?
a)
b)
c)
d)

Capitu possuía olhos ansiosos a novas paisagens.
Capitu estava ansiosa em fazer a viagem com o esposo.
Capitu estava ansiosa para ler as cartas de amor de Bento.
Capitu estava ansiosa à visita que receberia do sócio de seu
esposo.

37 – Leia:
“Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não
souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado.”
(Machado de Assis)

Dentre os verbos presentes na frase acima, não há
a)
b)
c)
d)

futuro do subjuntivo.
presente do indicativo.
presente do subjuntivo.
pretérito imperfeito do indicativo.

38 – Leia:
Na verdade não existem meninos de rua.
Existem meninos na rua.
As expressões destacadas no texto exercem, respectivamente,
a função de
a)
b)
c)
d)

adjunto adnominal e adjunto adverbial.
adjunto adverbial e adjunto adnominal.
adjunto adverbial e predicativo do sujeito.
predicativo do sujeito e adjunto adverbial.

39 – Leia:
A gratidão e a generosidade são duas qualidades muito nobres.
Um homem de bem aplica essas virtudes em sua vida. Assim,
ele deixa as pessoas felizes com suas atitudes.
O texto acima é composto de três frases, cujos predicados
classificam-se, respectivamente, como
a)
b)
c)
d)

nominal, verbal e verbo-nominal.
verbal, verbo-nominal e nominal.
nominal, verbo-nominal e verbal.
verbo-nominal, nominal e verbal.
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“Liberdade  essa palavra
que o sonho humano alimenta:
que não há ninguém que explique,
e ninguém que não entenda.” (Cecília Meireles)
Demonstrativo, relativo e possessivo.
Possessivo, interrogativo e indefinido.
Indefinido, demonstrativo e relativo.
Demonstrativo, relativo e indefinido.

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

46 – “Consiste no retorno do conteúdo gástrico para o esôfago
devido a uma incompetência da junção esofagogástrica”. Essa
definição refere-se à(ao)

a)
b)
41 – A taquicardia ou bradicardia, dispneia, dificuldade de c)
deambulação, cefaléia, tontura, náusea, vômitos e hipertermia são
d)
sinais graves do acidente com que tipo de aranha?
a)
b)
c)
d)

Marrom
Tarântula
Armadeira
Viúva-negra

atresia do esôfago.
refluxo gastroesofágico.
síndrome de Pierre Robin.
hérnia diafragmática congênita.

47 – A manutenção das vias aéreas permeáveis é importante para
uma adequada ventilação. Qual dispositivo não invasivo abaixo
também pode ser utilizado no auxílio da abertura das vias aéreas?

a)
b)
42 – Qual a doença em que os agentes etiológicos mais comuns c)
são as bactérias Escherichia coli, Shigella e Salmonella?
d)
a) Dengue
b) Hepatite B
c) Leptospirose
d) Doenças diarreicas

Combitube
Tubo orotraqueal
Cânula de guedel
Cânula de traqueostomia

48 – Quanto aos mecanismos de perda de calor, correlacione
as colunas e marque a alternativa correta
1 – Evaporação
2 – Convecção
43 – A tuberculose pulmonar é uma doença infecciosa muito 34 –– Condução
Radiação
comum e é considerada oportunista para quais pacientes?
( ) Perda de calor durante o contato direto da pele com
a) Pacientes diabéticos
um objeto mais frio. Exemplo: contato do recém-nascido
b) Pacientes hipertensos
com a balança.
c) Pacientes desnutridos
( ) Perda de calor que acompanha a vaporização de um líquido a
d) Pacientes HIV-positivo
partir da superfície corporal. Exemplo: recém-nascido
molhado pelo líquido amniótico ao nascer.
( ) Perda de calor para superfície mais fria do ambiente que não
está em contato direto com o recém-nascido. Exemplo:
colocar a incubadora próxima à parede ou janela.
44 – Quanto à queimadura, é correto afirmar que
( ) Perda de calor durante o contato da pele com a corrente
de ar circunjacente. Exemplo: colocar o recém-nascido
a) a queimadura de 2º grau é caracterizada por dor, hiperemia e
diretamente no fluxo de ar de um ar condicionado.
flictena.
b) nos primeiros socorros à vítima, é recomendado retirar a) 3 – 1 – 4 – 2
as roupas aderidas à área lesada.
b) 1 – 2 – 3 – 4
c) a queimadura de 1º grau atinge a hipoderme, tem aspecto c) 4 – 3 – 2 – 1
esbranquiçado e é indolor.
d) 2 – 4 – 1 – 3
d) uma vítima com queimadura de cabeça e pescoço, tronco
anterior e períneo, tem 46% de área corporal queimada.

49 – Marque

V para verdadeiro ou F para falso e assinale
a opção correta.

45 – Considerando

a
t
e
r
r
) A cirurgia de apendicectomia é classificada
como suja.
code Arma
a
de fogo é
) A cirurgia para remoção idevProjétil
t
a
classificada como suja.
”
ern de cálculo“renal
tremoção
l
( ) A cirurgia a
para
é classificada como
B
limpa.
A
ra
t
e
l
a) F – V – V
éa
b) F – V – F

as doenças que mais causam internação
(
de crianças, complete as lacunas:
_______________ é uma síndrome de má absorção de água e (
eletrólitos provocada, na maioria das vezes, por um agente
infeccioso (vírus, bactérias ou protozoário) localizado em
qualquer nível do _______________.
a)
b)
c)
d)

Desnutrição – trato urinário
Desidratação – trato urinário
Desnutrição – trato respiratório
Diarréia aguda – trato intestinal

c) V – F – V
d) V – F – F
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50 – Em relação aos traumas que acometem ligamentos, 54 – O exame que tem o objetivo de registrar a atividade
elétrica do coração é
músculos e ossos, correlacione:
a) ecocardiograma.
1 – Entorse
b)
eletrocardiograma.
2 – Fratura
c) cateterismo cardíaco.
3 – Luxação
d) estudo eletrofisiológico.
( ) “Deslocamento dos ossos que compõem uma articulação,
podendo ocorrer ruptura da cápsula articular e tecidos
adjacentes.”
( ) “Estiramento dos ligamentos adjacentes a uma articulação,
além dos limites da sua amplitude.”
( ) “Solução de continuidade de um osso provocando perda de 55 – O Programa de Prevenção e Controle de Doenças
função da área afetada.”
Imunopreveníveis tem como objetivo prevenir e manter sob
controle as doenças passíveis de imunização. Não é uma doença
a) 3 – 2 – 1
imunoprevenível:
b) 1 – 3 – 2
c) 2 – 3 – 1
d) 3 – 1 – 2

51 – A

assinale a alternativa que completa,
respectivamente as lacunas do texto abaixo.

a)
b)
c)
d)
correta

Difteria
Rotavirus
Hepatite C
Coqueluche

e

A desnutrição, em especial nas crianças menores de dois anos de
idade, pode causar danos permanentes irreversíveis no corpo e na
mente. A desnutrição do tipo _______________ resulta 56 – Assinale a alternativa que não representa uma medicação
de uma deficiência global de energia, com déficit de hidratos anticonvulsivante:
de carbono, gordura e proteína. A desnutrição do tipo
_______________ resulta de uma grave deficiência de proteína e a) Fenitoína
b) Dobutamina
ingestão adequada de calorias.
c) Fenobarbital
a) Kwashiorkor – Marasmo-Kwashiorkor
d) Carbamazepina
b) Marasmo – Marasmo-Kwashiorkor
c) Marasmo – Kwashiorkor
d) Kwashiorkor – Marasmo

52 – Durante

a reanimação neonatal, a administração
de epinefrina está indicada se, após 30 segundos de massagem
cardíaca, o recém-nascido mantiver batimento cardíaco menor
que 60 por minuto. Qual a via inicialmente preferida para
administrar tal medicação?
a)
b)
c)
d)

Via Oral
Via Retal
Via Endovenosa
Via Endotraqueal

57 – Considerando o método START (Triagem Simples e
Tratamento Rápido), correlacione as colunas de acordo com a
prioridade da triagem pré-hospitalar.
1 – Cor vermelha
2 – Cor amarela
3 – Cor verde

a)
b)
c)
d)

(
(
(
(
(

) vítima em parada cardiorrespiratória
) vítima com queimadura extensa
) vítima com dispneia leve
) vítima com hematêmese
) vítima com luxação

1–1–3–2–3
3–1–2–1–2
3–2–1–1–3
1–3–2–3–1

53 – A quimioterapia é uma das opções de tratamento contra o
câncer. Quanto às vias de administração de medicação, leia os
itens abaixo e assinale a alternativa correta.

58 – A respeito da leptospirose, assinale a alternativa incorreta.

I – Oral
II – Endovenosa
III – Intramuscular

a) É uma doença infecciosa e causada por um vírus denominado
Leptospira interrogans.
b) Dor de cabeça, mialgias, dores abdominais, febre, náuseas
e vômitos são sinais e sintomas.
c) Andar descalço após as inundações em locais de risco
favorece a contaminação.
d) Uma das formas de transmissão é a ingestão de líquidos
e alimentos contaminados.

a)
b)
c)
d)

I, II e III estão corretos.
Somente os itens I e II estão corretos.
Somente os itens I e III estão corretos.
Somente os itens II e III estão corretos.
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59 – Quando começa o processo de digestão?

65 – Sobre as doenças reumáticas, podemos afirmar que

a)
b)
c)
d)

I – a artrite reumatóide é uma reação autoimune que ocorre
principalmente no tecido sinovial.
II – o Lúpus Eritematoso ocorre com uma frequência maior
em homens que nas mulheres.
III – na gota ocorre secreção excessiva de ácido úrico.

na alimentação
na mastigação
na deglutição
na salivação

a)
b)
60 – Com relação ao ciclo menstrual, assinale a fase que começa c)
depois da ovulação:
d)

a)
b)
c)
d)

L
U
N

fase lútea
fase secretora
fase menstrual
fase proliferativa

A

A
D
A

I, II e III estão corretas.
Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.

66 – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas
do
texto abaixo:
61 – A bile desempenha importante papel na digestão e na
absorção das gorduras no trato gastrintestinal. A bile é produzida A imunização _______________ é adquirida em consequência de
no (a)
uma infecção ou artificialmente, mediante a inoculação
de agente imunogênico, que é _______________.
a) vesícula biliar.
b) estômago.
a) ativa – soro
c) pâncreas.
b) passiva – soro
d) fígado.
c) ativa – vacina
d) passiva – vacina

62 – Como é chamada a presença de proteína na urina?
a)
b)
c)
d)

Glicosúria
Proteinúria
Bacteriúria
Uremia

67 – Com relação às ações de Promoção e Educação em Saúde,
na nova abordagem da Atenção à Saúde na Infância (AIDPI),
marque V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a
63 – Sobre a função neurológica, complete as lacunas e marque a sequência correta:
resposta correta.
( ) administração de vacinas
“O sistema nervoso consiste em duas partes principais: o sistema ( ) avaliação do estado nutricional
nervoso central, que inclui o cérebro e o (a) ________________; ( ) educação e apoio para alimentação adequada da criança
e o sistema nervoso periférico, que inclui os nervos cranianos, ( ) educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna
nervos espinais e o (a) ________________.”
no serviço de saúde
a)
b)
c)
d)

sistema nervoso simpático - sistema nervoso parassimpático
sistema nervoso parassimpático - sistema nervoso simpático
medula espinal - sistema nervoso autônomo
sistema nervoso autônomo - medula espinal

64 – Quanto

a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
F–V–V–F
V–V–V–V
V–V–V–F

à autorregulação da pressão arterial, assinale a
alternativa correta.

D
A

A

a) Angiotensina II é um potente vaso dilatador e provoca
diminuição da pressão arterial.
b) Aldosterona é secretada em resposta à diminuição da pressão
arterial.
c) Quando a pressão arterial aumenta, o hormônio renina é
secretado.
d) A regulação da pressão arterial é uma importante função do
rim.

N
A

UL

68 – Quanto às vias de transmissão das hepatites virais, assinale
a alternativa que apresenta a transmissão por via parenteral:
a)
b)
c)
d)

Hepatite E e Hepatite A
Hepatite B e Hepatite C
Hepatite A e Hepatite B
Hepatite C e Hepatite E
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69 – De acordo com o capítulo V “Das Infrações e Penalidades”
do código de ética, Art.121, as infrações serão consideradas leves,
graves e gravíssimas, segundo a natureza do ato e as
circunstâncias de cada caso. Correlacione as colunas abaixo e
assinale a alternativa correta.

74 – Após a coleta de resíduos acondicionados nas lixeiras
(fixas) da unidade geradora de resíduos, estes são encaminhados
para um local adequado, determinado pelo PGRSS (Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde) onde será
aguardada a coleta externa.

1 – Leve
2 – Grave
3 – Gravíssima

Este local, denominado armazenamento temporário ou sala
de utilidade é conhecido como

(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

) Perigo de vida.
) Ofensa à integridade física, metal ou moral.
) Deformidade permanente.
) Debilidade temporária de membro, sentido ou função.
2–1–3–3
3–2–1–2
2–1–3–2
3–1–2–3

75 – Quanto

às valvas cardíacas, marque V para verdadeiro
e F para falso e assinale a alternativa correta.
(

70 – A

inflamação de uma veia, categorizada como química, (
mecânica ou bacteriana define-se por

a)
b)
c)
d)

Sala de Resíduos.
Área de Insumos.
Sala de Coleta.
Expurgo.

Flebite.
Infecção.
Hematoma.
Tromboflebite.

(
(
a)
b)
c)
d)

) Durante a diástole, as valvas tricúspide e mitral são abertas,
permitindo que o sangue nos átrios flua livremente para
dentro dos ventrículos relaxados.
) A valva tricúspide separa o átrio esquerdo do ventrículo
esquerdo, e a valva mitral situa-se entre o átrio direito
e o ventrículo direito.
) As valvas semilunares estão fechadas durante a diástole
e são forçadas a abrir durante a sístole ventricular.
) As valvas semilunares são compostas de dois folhetos,
que têm a forma semelhante a meias-luas.
F–V–F–V
V–F–F–V
V–F–V–F
F–V–V–F

71 – Com relação às infrações e penalidades previstas no Código
de Ética, são consideradas circunstâncias atenuantes, exceto:
a)
b)
c)
d)

ser reincidente
ter bons antecedentes profissionais
realizar atos sob coação e/ou intimidação
realizar ato sob emprego real de força física

76 – Sobre

a função sensorineural,
e marque a resposta correta.

complete

a

lacuna

“O(A) __________ é uma coleção de fibras pigmentadas,
altamente vascularizada, que circunda a pupila”.

72 – Define-se como a aspiração de líquido ou de ar do espaço

a)
b)
c)
d)

íris
córnea
esclera
cristalino

pleural:
a)
b)
c)
d)

biópsia
paracentese
broncoscopia
toracocentese

77 – Quanto ao sistema respiratório, é correto afirmar que

a) a faringe é uma estrutura tubular que conecta as cavidades
nasais à laringe sendo dividida em duas regiões: nasal e
laríngea.
b) a laringe é um tubo muscular oco, de aproximadamente 25 cm
de comprimento, que atravessa o diafragma em uma abertura
hiato diafragmático.
73 – Deve-se realizar o revezamento dos locais de injeção de c) chamada
os pulmões e a parede do tórax são revestidos por uma
insulina subcutânea dentro de uma área anatômica para evitar
membrana serosa, denominada pleura. A pleura visceral cobre
os pulmões, enquanto a parietal reveste o tórax.
a) lipodistrofia.
d) cada pulmão é dividido em lobos. O pulmão direito é dividido
b) glaucoma.
em lobos inferior e superior, enquanto o pulmão esquerdo é
c) embolia.
dividido nos lobos superior, médio e inferior.
d) flebite.
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78 – Correlacione as colunas e marque a opção correta.
1 – hipotireoidismo
2 – hipertireoidismo

(
(
(
(
(

a)
b)
c)
d)

) a doença de graves é o tipo mais
comum.
) a doença de Hashimoto é uma de
suas causas.
) a exoftalmia é um sinal frequente.
) pode ser causada pela deficiência
de iodo.
) pele ruborizada.

2–2–1–2–1
1–2–1–1–2
2–1–2–1–2
1–1–2–2–1

79 – Sobre

a oximetria de pulso, leia as sentenças abaixo e

I – Os valores normais da saturação de oxigênio variam de
95 a 100%.
II – Os valores da saturação de oxigênio obtidos na oximetria de
pulso não são confiáveis se o paciente tem hipotermia.
III – Valores abaixo de 85% indicam que os tecidos não estão
recebendo oxigênio suficiente, tornando necessária uma
avaliação adicional.
I, II e III estão corretas.
Somente a I e a II estão corretas.
Somente a I e a III estão corretas.
Somente a II e a III estão corretas.

a)
b)
c)
d)

Escala de Apgar.
Escala de Braden.
Escala de Coma de Glasgow.
Escala de Acidente Vascular Cerebral.

84 – Leia:

responda.

a)
b)
c)
d)

83 – Qual é a escala aplicada para classificar os pacientes que
possuem risco de desenvolver úlceras por pressão?

“O medicamento deverá ser administrado no centro V formado
pelos dedos indicador e médio. Encontre o local colocando a
palma da mão na porção lateral do trocanter maior, o dedo
indicador na espinha ilíaca anterossuperior e o dedo médio
estendendo-se até a crista ilíaca.”
Qual o nome dado a este local utilizado para administração de
medicação via intramuscular (IM)?
a)
b)
c)
d)

Deltóide
Vasto Lateral da coxa
Glúteo Dorsal ou Dorso Glúteo
Glútea Ventral ou Ventro Glútea

85 – Qual a manobra que aumenta a pressão intratorácica e reduz
o risco de embolia gasosa no momento da retirada do cateter
venoso central?

a) Leopold
Escala de coma de Glasgow avalia a gravidade da b) Valsalva
agressão neurológica. Não faz parte da Escala:
c) Blomberg
d) Heimlich
a) abertura ocular
b) resposta verbal
c) resposta motora
d) pressão intracraniana

80 – A

86 – O edema de pés e tornozelos, ascite, anorexia e náusea são
dos fatores abaixo não influencia o aparecimento características
da hipertensão arterial?
a) da insuficiência cardíaca esquerda.
b) da insuficiência cardíaca direita.
a) Ser portador de diabetes
c) do infarto agudo do miocárdio.
b) Praticar atividade física regular
d) do edema agudo de pulmão.
c) Consumir sal de forma excessiva
d) Fumar, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares

81 – Qual

o calendário de vacinação padronizado pelo 87 – As precauções baseadas na transmissão podem ser
Ministério da Saúde, ao nascer, o recém-nascido tem como dose por contato, por gotículas e pelo ar. Exemplo de doença em
que é necessário realizar precaução pelo ar:
única qual vacina?

82 – Conforme
a)
b)
c)
d)

SRC (Tríplice Viral)
BCG - ID
Hepatite B
DTP + Hib

a)
b)
c)
d)

varicela
caxumba
escabiose
meningite
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88 – As

diferentes formas de manifestação da gravidez podem 93 – Analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.
ser classificadas em três grupos: presunção, probabilidade e
certeza. Marque a alternativa que apresenta sinal de presunção da I – A cicatrização por segunda intenção é o método em que
as bordas da ferida não são aproximadas cirurgicamente e
gravidez.
o tegumento regenera-se por granulação.
a) Linha nigra
II – A cicatrização por primeira intenção é o método em que
b) Amolecimento do colo do útero
as bordas da ferida são aproximadas cirurgicamente.
c) Aspecto violáceo da mucosa vulvar e vaginal
III
–
A deiscência é a separação das bordas da ferida com
d) Aumento do diâmetro anteroposterior do útero
protrusão de órgão pela incisão.

a)
b)
c)
89 – “Conjunto de valores e princípios que norteiam as ações das d)
pessoas na sociedade”. Essa é a definição de
a)
b)
c)
d)

Apenas a I está correta.
Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
I, II e III estão corretas.

Ética.
Moral.
Bioética.
Beneficência.

94 – Contagem de plaquetas abaixo de 20.000/mm³, equimoses,
menstruação intensa e petéquias em membros e tronco são
características de
a) hemofilia.
às modificações fisiológicas na gravidez, marque
b) anemia ferropriva.
V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa correta.
c) trombose venosa profunda.
Na gestante ocorre ou pode ocorrer
d) púrpura trombocitopênica idiopática.
( ) aumento da frequência cardíaca.
( ) suscetibilidade à infecção urinária.
( ) aumento da pigmentação cutânea na face.
( ) aumento da motilidade gastresofágica, intestinal e biliar.

90 – Quanto

a)
b)
c)
d)

F–V–V–F
V–V–V–F
V–F–F–V
F–F–F–V

95 – As

intervenções de enfermagem para promover
a cicatrização da ferida também incluem o manejo dos drenos
cirúrgicos. Assinale a alternativa que não é considerada tipo
de dreno de ferida.

91 – Leia as afirmativas abaixo e marque a resposta certa

ta
e
r
r
co
a
v
i
t
a
n
r
(
”
lte
A
a
“
A
ra
t
e
a) V – V – V
l
b) F – V – F
éa
(
(

) Úlcera é a perda da pele que se estende além da epiderme.
) Vesícula é uma massa palpável, circunscrita e elevada,
contendo líquido seroso.
) Cisto é uma massa semissólida ou cheia de líquido
encapsulada no tecido subcutâneo.

a)
b)
c)
d)

Penrose
Torácico
Hemovac
Jackson - Pratt

96 – Calcule

quantos gramas de glicose, a 50%, tem em uma
ampola de 10ml.

c) V – F – V
d) F – F – F

a)
b)
c)
d)

150 g
50 g
15 g
5g

92 – São características diabetes insípido:
a) Secreção excessiva do hormônio do crescimento, resultando
na síndrome de cushing.
b) Destruição das células beta do pâncreas, diminuição
da insulina e hiperglicemia.
c) Deficiência de vasopressina, sede excessiva e grandes
volumes de urina diluída.
d) Secreção excessiva de ocitocina, resultando em alteração
do ciclo menstrual.

97 – Qual das alternativas não
complicações da diálise peritoneal?
a)
b)
c)
d)

peritonite
sangramento
extravasamento do dialisado
estenose da fístula arteriovenosa
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apresenta

exemplo

de

98 – Muitas gestantes chegam às maternidades com indício de
falso trabalho de parto e, após avaliação de um profissional,
retornam aos seus lares com as devidas orientações dos sinais
e sintomas característicos do trabalho de parto verdadeiro. Sobre
trabalho de parto verdadeiro, marque V para verdadeiro
e F para falso e assinale a alternativa correta.
(
(
(

) as contrações uterinas são irregulares, a frequência
e intensidade não se modificam.
) surgem alterações plásticas do colo do útero.
) há perda do tampão mucoso.

a)
b)
c)
d)

F–V–F
F–V–V
V–F–V
V–F–F

99 – Quanto às intervenções de enfermagem no período
puerperal, marque V para verdadeiro e F para falso
e assinale a alternativa correta.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

) Avaliar abdome, trato geniturinário, incluindo-se o débito
urinário.
) Monitorar a frequência cardíaca fetal a cada hora na fase de
transição e a cada 15 minutos na fase ativa.
) Observar edema de membros inferiores e atentar para
a possibilidade de edema generalizado.
) Avaliar secreção vaginal (cor, volume e odor) e atentar para
sangramento volumoso com emissão de coágulos.
V–F–V–V
F–V–F–F
V–F–F–V
F–V–V–F

100 – Sobre

os conceitos que são usados para descrever
a relação que caracteriza a estática fetal, relacione as colunas
e marque a alternativa correta.
1 – Atitude fetal
2 – Situação fetal
3 – Apresentação do feto
(
(
(
a)
b)
c)
d)

) É a relação entre as diversas partes fetais entre si.
) É a relação entre o eixo longitudinal do feto com o eixo
longitudinal da mãe.
) Corresponde à parte do corpo fetal que ocupa o estreito
superior da bacia no momento do exame obstétrico.
1–2–3
3–1–2
2–3–1
2–1–3
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