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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE
À LÍNGUA PORTUGUESA
A GUERRA DO PLÁSTICO
Só 5% do plástico produzido pela indústria petroquímica
mundial desde os anos 1930 foi incinerado. O restante
continua em algum lugar do planeta. Grande parte desse
plástico se acumula em aterros sanitários e lixões. Outra parte
cai nos bueiros, é arrastada pelos rios até os oceanos, onde se
acumula em bizarras ilhas flutuantes. Espécies ameaçadas
como as tartarugas marinhas confundem o plástico com algas
e, ao comê-lo, morrem asfixiadas.
Uma das maiores iniciativas para lidar com essa tragédia
ambiental é a adoção dos plásticos biodegradáveis. Eles foram
desenvolvidos a partir dos anos 1990 por gigantes da indústria
petroquímica. Trata-se de plásticos que se decompõem sob a
ação do sol, da umidade ou do ar, em prazos que variam de
poucos meses até cinco anos. O tipo mais usado é o
oxibiodegradável, que se decompõe em cerca de 18 meses. Em
contato com o ar, ele se desmancha em bilhões de partículas
invisíveis. Com a disseminação mundial do discurso de
proteção à natureza, o uso dos biodegradáveis começou a
crescer no comércio, especialmente como sacolas de
supermercado. Mas alguns estudos recentes contestam a
eficácia do plástico oxibiodegradável – justamente o mais
usado por causa do curto tempo de decomposição. Joseph
Greene, um pesquisador da Universidade da Califórnia, testou
a decomposição desses produtos e concluiu que a
biodegradação não é uma solução definitiva. Alguns plásticos
foram absorvidos pelo meio ambiente, mas outros viraram pó,
sem ser consumidos por bactérias e fungos.
Para Sílvia Rolim, do Instituto Socioambiental dos
Plásticos, a melhor forma de proteger o ambiente é produzir
plásticos mais resistentes. Assim, eles seriam reutilizados ou
reciclados. Está aí um debate que pode durar décadas.
(FERREIRA Thaís, Revista Época, janeiro, 2009-adaptado)

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

01 – Assinale a alternativa correta em relação ao que se afirma
no texto.
a)

O discurso de proteção à natureza fez com que os gigantes
da indústria petroquímica investissem na produção de
plásticos mais resistentes.
b) Estudos recentes comprovam que o plástico biodegradável é
uma solução incontestável para proteger o meio ambiente.
c) Embora seja importante produzir plásticos mais resistentes,
esse produto não deve ser reutilizado.
d) O discurso de proteção à natureza contribui para o
crescimento do uso dos biodegradáveis.

02 – O texto tem co mo objet ivo
a)

caracterizar o plástico biodegradável que irá substituir as
sacolinhas distribuídas nos supermercados.
b) questionar a eficácia do uso de plásticos biodegradáveis
como fo rma de proteção do me io amb iente.
c) convencer o leitor de que os plásticos biodegradáveis são a
ma is eficaz arma na proteção do me io ambiente.
d) contar a trajetória dos plásticos, desde a sua produção pelas
indústrias petroquímicas até o estômago das tartarugas ou os
bueiros das cidades.

03 – Leia:
I – A partir dos anos de 1930, u ma parcela considerável do
plástico produzido no planeta passou a ser incinerada.
II – Grande parte do plástico que se acumula e m aterros e lixões
é reciclada.
III– Parte do plástico que se acumula nas ruas desemboca nos
oceanos.
IV– Algumas espécies anima is são prejudicadas por causa do
plástico que se acumula nas ruas.
Estão corretas as afirmações
a)
b)
c)
d)

III e IV.
II e III.
I e IV.
I e II.

04 – Segundo

Joseph Greene, a biodegradação
solução definitiva porque

não é u ma

a)

as bactérias e fungos que consomem esse materia l se
prolifera m e causam danos ao me io ambiente.
b) somente plásticos ma is resistentes, que podem ser
reutilizados, resolveria m o proble ma.
c) o plástico oxibiodegradável sempre causa sérios danos à
natureza.
d) Ne m todos os plásticos são absorvidos pelo meio amb iente.

05 – O

termo destacado abaixo e xerce a função sintática de
objeto indireto em
a)
b)
c)
d)

“– Que bom que vocês puderam vir à Suíça Brasileira!”
“Entreguei-te meu coração para toda a eternidade.”
“Ela já me aguardava andando pelo gramado.”
“Quero antes o lirismo dos loucos.”

06 – A

conjunção coordenativa em destaque está corretamente
classificada em
a)

Não assumiu a responsabilidade nem pediu desculpas ao
chefe. – alternativa
b) Ele saiu muito atrasado hoje, portanto perderá o ônibus
para o trabalho. – conclusiva
c) Ela se indignou com a ofensa, entretanto manteve a ca lma e
permaneceu calada. – explicativa
d) No domingo passado, nós não fomos à pra ia, mas també m
não fomos ao museu. – adversativa

07 – Leia:
Ao contrário do que a juventude dos anos 60 viveu, os
rapazes e as moças de hoje tem estabelecido com os pais uma
relação de proximidade e amizade. Os temores que havia por
parte dos filhos agora estão sendo dissipados.
Considerando os verbos em destaque, de acordo com a norma
culta, pode-se dizer que a concordância do(s)
a)
b)
c)
d)
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dois verbos está correta.
dois verbos está incorreta.
1º verbo está correta, apenas.
2º verbo está correta, apenas.

08 – Leia:

13 – Assinale

O veículo elétrico não emite gás carbônico ou nenhum
outro tipo de gás nocivo ao meio ambiente.
Assinale a alternativa em que o predicado destacado classifica-se
como o predicado presente no trecho em destaque na frase acima.
A fabricação de veículos elétricos será importante para a
preservação do meio ambiente.
b) Fabricar veículos elétricos ficará cada vez mais oneroso
para as montadoras nacionais.
c) Somente pessoas de alto poder aquisitivo comprarão
veículos elétricos.
d) O custo dos veículos elétricos é mui to elevado.

a alternativa em que há erro quanto à regência
nominal, de acordo co m a norma culta.

a)
b)
c)
d)

Procure ser atencioso para com os idosos.
Aquela artista era hábil de trabalhos manuais.
Estava ansioso de ver seus pais depois de tanto tempo.
Muitas pessoas possuem verdadeira aversão por política.

a)

14 – Leia:
Deparou-se com a reprovação ao receber a nota no
colégio. Temendo a reação dos pais, decidiu omitir a verdade
até o ano seguinte, na rematrícula.
A relação sintática expressa pelo infinitivo e gerúndio das
orações destacadas no período acima é, respectivamente, de

09 – Leia:
“Viramundo estranhamente se recusava a comer. Afastarase e contemplava em silêncio a paisagem. Havia nela algo
vagamente familiar”.

a)
b)
c)
d)

condicionalidade e temporalidade.
temporalidade e condicionalidade.
temporalidade e causalidade.
causalidade e causalidade.

Os advérbios destacados acima indicam, respectivamente, as
circunstâncias de
a)
b)
c)
d)

modo, intensidade, finalidade.
negação, lugar, intensidade.
modo, modo, intensidade.
negação, modo, negação.

15 – Em

qual alternativa o termo destacado é um agente da

passiva?
a)

10 – A

oração em destaque classifica-se como subordinada
adjetiva em qual alternativa?

a) Alguns sócios eram mais espertos que raposas.
b) Eles queriam que eu participasse de negócios escusos.
c) A pressão era tão grande que eu passei a desenvol ver
problemas de saúde.
d) Esse foi o principal mot ivo que contri bui u para o meu
desligamento da empresa.

11 – Assinale

a alternativa em que a colocação do pronome
oblíquo átono não está correta, segundo a norma cu lta.

a)
b)
c)
d)

Ninguém trou xe-me boas notícias naquele mo mento.
Felizmente, há pessoas que nos são fiéis toda a vida.
Nada me aborrecerá neste mo mento de paz.
Defenda-nos junto ao chefe, meu amigo!

Para tratar o problema da insônia, muitos optam pela
medicação.
b) Hoje em dia, a ansiedade tem sido muito combatida pelos
médicos.
c) Assim como a insônia, a apneia do sono incomoda muitas
pessoas por muitos anos.
d) A opção pela cirurgia, em casos graves de apneia, é
exclusivamente do paciente.

16 – Coloque

(1) para adjunto adnominal e (2) para adjunto
adverbial. Depois assinale a alternativa co m a sequência correta.
( ) Na placa estava escrito: Preferência para pessoas com
criança de colo.
( ) A criança, no col o, sorria a todos os que passavam.
( ) Do col o, a criança sorria a todos que passavam.

a)
b)
c)
d)

1, 2, 2
2, 1, 1
1, 2, 1
2, 2, 1

12 – Assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas causa
duplo sentido na frase.
a)

O lixo hospitalar, que vem sendo depositado sem o devido
controle, ultimamente, tem sido um grande problema.
b) O lixo hospitalar, que vem sendo depositado sem o devido
controle, ultimamente tem sido um grande problema.
c) O lixo hospitalar, que vem sendo depositado ultimamente,
sem o devido controle, tem sido um grande problema.
d) O lixo hospitalar, que vem sendo depositado sem o devido
controle ultimamente, tem sido um grande problema.

17 – Em qual das alternativas a palavra destacada é formada por
prefixação?
a)

Sedentos, aqueles pobres homens caminhavam pela areia
quente do deserto.
b) O chefe, embora tivesse um semblante muito sisudo, possuía
um enorme coração.
c) A desocupação daquele local exigiu do Prefeito e do
Governador atitudes desumanas.
d) Dizem as pesquisas recentes que mais de 98% da plantação
de caju encontra-se no Nordeste, cujo solo é arenoso.
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18 – Assinale a alternativa incorreta em relação ao emprego do 23 – Em

qual alternativa o termo destacado é complemento

pronome relativo onde.

nominal?

a)

a)

“O branco que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim”

b)

“Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor”

c)

“Este açúcar veio
da mercearia da es quina e
tampouco o fez o Oliveira
dono da mercearia.”

d)

“Este açúcar veio
de uma usina em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.”

Na Bolívia oriental, onde o jaguar é um bicho comum, os
homens ainda hoje partem para a caça desse animal, armados
unicamente com uma lança de madeira.
b) Há uma crença onde se acredita que alguns homens possam
se transformar em jacarés.
c) O prédio onde morava fora demolido, pois sua construção
era irregular.
d) Já foi terminada a casa onde ficaremos alojados até o final do
curso.

19 – Observe

as palavras destacadas. Em seguida, assinale a
alternativa em que a regra de acentuação não foi obedecida.
a)

Qualquer instrumento usado para medição de árvores,
especialmente aquele que determina o volume do tronco a
partir de sua altura e d iâmetro, é chamado de dendômetro.
b) O gueledé é uma máscara de madeira em forma de rosto
humano estilizado, usado em algumas cerimôn ias de culto
aos mortos.
c) Aquilo que não se pode esconder ou dissimular pode ser
caracterizado como i nocultavel.
d) Piraquém é u ma variedade de coco.

24 – Em qual alternativa o emprego da crase está incorreto?

20 – Em qual alternativa o termo destacado não é locução
adjetiva?

a) Refiro -me àquele ho mem que foi meu vizinho.
b) Não dê importância àquelas palavras indelicadas.
c) As pessoas, àquela hora, não conseguiam mais se concentrar
na aula.
d) Admira-me àquela d isposição que ele ainda tem para
trabalhar todos os dias.

a)

25 – A

“A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de
crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos – e
daquelas ferozes.”
b) “(...) o trem maior do mundo, tomem
nota – foge minha serra, vai
deixando no meu corpo e na paisagem
mísero pó de ferro, e este não passa.”
c) “(...)
Vão chegando as burguezinhas pobres,
E as criadas das burguezinhas ricas,
E mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza. (...)”
d) “(...)
Os dois apenas, entre céu e terra,
Sentimos o espetáculo do mundo (...)”

21 – Em qual alternativa o substantivo em destaque classifica-se
como co mposto?
a)
b)
c)
d)

Na fl oreira, havia muitas rosas brancas e vermelhas.
A florista vendia lírios e crisântemos na avenida central.
Florada é o nome de um doce de ovos com a forma de flores.
No dia dos namorados, a floricultura exib ia cores e aro mas
que alegravam os olhos das pessoas.

22 – Quanto à classificação das figuras de linguagem, coloque (1)
para antítese, (2) para hipérbole, (3) para metonímia e (4) para
metáfora. Depois assinale a alternativa com a sequência correta.
I.

( ) “Trabalhava arduamente, pois tinha de alimentar quatro
bocas.”
II. ( ) “Eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura.”
III. ( ) “Um mundo de ideias havia em minha cabeça.”
IV. ( ) “Meu coração é u m campo minado.”
a)
b)
c)
d)

2, 1, 3, 4
3, 1, 2, 4
1, 2, 4, 3
3, 4, 1, 2

conjunção subordinativa em destaque estabelece que
tipo de relação de sentido entre as orações por ela conectadas?

Como as organizações ambientalistas têm denunciado, os
países industrializados são os que mais poluem o meio ambiente.
a)
b)
c)
d)

Conformidade
Co mparação
Finalidade
Condição

26 – Assinale a alternativa em que os verbos em destaque estão
no modo imperativo.
a)

“Anda o sol pelas campinas
e passeia a mão dourada
pelas águas, pelas folhas.”
b) “Eu limpei minha vida
te tirei do meu corpo
te tirei das entranhas.”
c) “Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.”

N
A

L
U

D
A

A

d) “Sossegadamente fitemos o seu curso
E aprendamos que a vida passa
E não estamos de mãos enlaçadas”

27 – Observe:
Não há comprovação científica de que a cafeína seja
prejudicial às gestantes.
A oração em destaque no período acima é substantiva
a)
b)
c)
d)
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subjetiva.
apositiva.
predicativa.
complet iva nominal.

28 – Leia:

33 – Leia:

Ele vivia da política corrupta; sua ex-esposa do trabalho
honesto.

“Hoje, segues de novo... Na partida
Nem o pranto os teus olhos umedece
Nem te comove a dor da despedida.”

Caberia u ma vírgula para substituir u m termo o mit ido depois de
a) vivia.
b) política.
c) trabalho.
d) ex-esposa.

29 – Leia:
O verde da bandeira brasileira representa nossas matas, nossa
vegetação. O brasileiro não tem noção da importância dessa
riqueza natural, por isso não defende nosso território.
De acordo com o contexto, qual das palavras em destaque
classifica-se como ad jetivo?
a)
b)
c)
d)

verde
riqueza
brasileiro
brasileira

De acordo com a transitiv idade verbal, nos versos acima, há
a)
b)
c)
d)

somente um verbo transitivo direto.
dois verbos transitivos diretos.
um verbo transitivo indireto.
dois verbos intransitivos.

34 – Em qual alternativa não é possível identificar se o ser ao
qual o substantivo em destaque se refere é masculino ou femin ino?
a) A agente de turismo me garantiu que o hotel é excelente.
b) A cliente reclamou do péssimo atendimento ao gerente do
banco.
c) O público aplaudiu mu ito a intérprete quando o espetáculo
terminou.
d) Depois de várias ameaças anônimas, a testemunha passou a
receber proteção policial.

35 – Leia:
I.

O Presidente Obama acredita que haverá gastos
vultuosíssimos para o pró ximo ano.
II. Havia na des pensa mu itos alimentos que estavam co m o
prazo de validade vencido.
III. O eminente Senador declarou-se a favor da greve dos
militares em Minas Gerais.
IV. Os deputados, sem exceção, desfrutam de muitos previlégios.
De acordo com o sentido das palavras detacadas, nas frases
acima, há erro de grafia em

30 – Leia:
“Conta a lenda que dormia
Uma Princesa encantada
A quem só despertaria
Um Infante, que viria
De além do muro da estrada.”
Os sujeitos dos verbos destacados acima são, respectivamente,
a)
b)
c)
d)

a lenda, Uma Princesa encantada e Um Infante.
Uma Princesa encantada, Um Infante e a lenda.
Uma Princesa encantada, a lenda e Um Infante.
a lenda, a lenda e Uma Princesa encantada.

a)
b)
c)
d)

31 – Identifique a frase em que existe um aposto.
a)
b)
c)
d)

I e IV.
I e II.
I e III.
IV apenas.

36 – Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa

“Amai, amai, ó doce criatura!”
“A filha de Lia, a Dolores, jurou-me amo r sem fim.”
“Ei, você aí, me dá u m d inheiro aí, me dá u m d inheiro aí!”
“Amada, meus olhos, docemente, estão sempre à procura dos
teus.”

32 – Assinale a alternativa em que a expressão destacada não se

correta.
a)

As donas de casa estão meias confusas em relação à lei que
proíbe a distribuição de sacolinhas plásticas.
b) Não é necessário a distribuição de sacolinhas plásticas nos
supermercados a partir de 2012.
c) Bastantes sacolinhas plásticas ainda são distribuídas e
vendidas em supermercados.
d) Estão anexo ao processo as cópias da lei que proíbe o uso de
sacolinhas plásticas.

classifica co mo locução adverbial.
a) Solitário andava a es mo.
b) Muitas crianças ainda morrem de fome devido à desnutrição.
c) As políticas salariais sempre beneficiam os trabalhadores de
maior poder aquisitivo.
d) Um dos preceitos do estatuto familiar, em minha casa, era
que rapazes não deveriam ficar à toa, por tempo nenhum e a
nenhum pretexto.

37 – Assinale a alternativa em que o verbo está na voz passiva
analítica.
a)
b)
c)
d)
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O escritório fora invadido por bandidos encapuzados.
A moça penteou seus lindos cabelos antes da partida.
Durante a palestra, ouviam-se vozes irritadas e insistentes.
Naquele local bucólico, os dois amigos de infância
abraçaram-se.

38 – Leia:
Um dos pássaros mais bonitos do país vive na Mata
Atlântica e tem as cores da Bandeira Nacional, tanto que
ganhou o nome popular de bandeirinha. Apesar das cores
chamativas, ela é arisca e esconde-se bem. Conseguir observá-la
na natureza exige um olhar muito atento – e representa um
grande prêmio.
As formas pronominais destacadas no trecho acima substituem,
respectivamente, quais substantivos?
a)
b)
c)
d)

Bandeira Nacional, bandeirinha
bandeirinha, Mata Atlântica
bandeirinha, bandeirinha
natureza, bandeirinha

39 – Observe os períodos abaixo :
I – Venha logo, pois estou ansioso.
II – Ele é o homem da casa, logo deve assumir o papel de chefe
da família.
III – Termine logo esse trabalho, pois quero ir embora para casa.
IV – Trabalhei muito, logo mereço aproveitar bastante minhas
férias.
Assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

Há, em I, u ma oração coordenada sindética exp licat iva.
Há, em II, u ma oração coordenada sindética conclusiva.
Há, em III, u ma oração coordenada sindética conclusiva.
Há, em IV, u ma oração coordenada sindética conclusiva.

40 – Leia:
I. O acampamento deixou cansados os novos alunos.
II. Cansados, os novos alunos deixaram o acampamento.
III. Os novos alunos deixaram cansados o acampamento.
Há predicat ivo do objeto em
a)
b)
c)
d)

I.
II.
II e III.
I, II e III.
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AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREMSE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Analise o sistema de conservação de imunobiológicos,
marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa
correta.
( ) As vacinas devem ficar acondicionadas em refrigeradores
exclusivos.
( ) As vacinas devem ser arrumadas em bandejas perfuradas,
que dificultem a circulação do ar.
( ) A temperatura do refrigerador de imunobiológicos deve
permanecer entre -2 e -8 ºC.
a)
b)
c)
d)

V–F–F
F–V–V
V–V–V
V–V–F

43 – O risco de infecção numa incisão é avaliado pelo potencial
de sua contaminação, ou seja, o número de microrganismos
presentes no tecido operado. De acordo com esse conceito,
dividem-se as intervenções cirúrgicas em
infectada, estéril, limpa, suja.
infectada, contaminada, estéril, seca.
potencialmente contaminada, contaminada, suja, seca.
limpa, potencialmente contaminada, contaminada, infectada.

44 – Correlacione as colunas e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

2- Herpes Zoster

3- Úlceras de estase

a)
b)
c)
d)

( ) Inflamação unilateral aguda e
segmentar de determinadas raízes nervosas.
( ) Tem como fatores predisponentes
a obesidade e ficar em pé na
mesma posição por períodos
prolongados.
( ) Doença cutânea inflamatória não
contagiosa marcada por pápulas
avermelhadas e placas cobertas
com escamas prateadas.

2–1–3
2–3–1
3–2–1
1–3–2

45 – O controle das infecções hospitalares, através da Comissão
de Infecções Hospitalares (CCIH), não é feito através de:
a)
b)
c)
d)

47 – Qual

instrumento evita o fechamento da boca e a
mordedura da língua no indivíduo comatoso?

a)
b)
c)
d)

máscara facial
máscara laríngea
cânula de Guedel
cânula nasofaríngea

1- Prioridade Máxima (cor vermelha)
2- Prioridade Moderada (cor amarela)
3- Prioridade Mínima (cor verde)
( ) Convulsão, politraumatismo
( ) Paresia , parestesia
( ) Abscesso, luxação

Hepatite
Coqueluche
Tuberculose
Febre amarela

1- Psoríase

Deve-se passar gelo no local.
As bolhas não devem ser rompidas.
A roupa colada à pele queimada deve ser retirada.
Para aliviar a dor, recomenda-se passar creme dental no
local.

as colunas e marque a alternativa correta.

Aedes aegypti, além de ser o inseto transmissor da
dengue, também transmite:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

48 – Em relação à classificação da triagem hospitalar, relacione

42 – O

a)
b)
c)
d)

46 – Qual o cuidado correto em se tratando de queimadura?

Vigilância Epidemiológica
Controle e notificação de infecção
Controle do emprego dos antimicrobianos
Supervisão das normas técnicas de controle principalmente
em enfermarias e ambulatórios

a)
b)
c)
d)

1–3–2
1–2–3
3–2–1
2–1–3

49 – Assinale

a alternativa que contém uma doença comum
atendida na emergência, que se caracteriza por obstrução
respiratória variável, recidivante, reversível, que se manifesta
clinicamente por meio de episódios intermitentes de sibilo e
dispnéia.

a)
b)
c)
d)

Gripe
Hanseníase
Tuberculose
Asma brônquica

50 – Quanto

aos princípios que norteiam o SUS, complete e
assinale a alternativa correta:
_________________ é a garantia de atenção à saúde por parte do
sistema, a todo e qualquer cidadão.
_________________ é o reconhecimento na prática dos serviços
de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma
comunidade.
a)
b)
c)
d)

Equidade / Integralidade
Universalidade / Integralidade
Equidade / Participação da comunidade
Regionalização / Participação da comunidade

51 – Exposição a ambientes com baixa temperatura, como
Centro Cirúrgico, sobrecarga de peso na manipulação do cliente
e permanência em pé por muito tempo se referem a que tipo de
risco ao qual a Enfermagem está submetida?
a)
b)
c)
d)
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Físico
Químico
Biológico
Emocional

52 – A vacina contra a febre amarela é elaborada com
a)
b)
c)
d)

59 – Assinale a alternativa correta. “O recobrimento permanente
da glande pelo prepúcio, com retração prepucial impossibilitada
ou incompleta pela presença de estreitamento do orifício
prepucial” é denominado de

fragmento de bactérias.
vírus vivo atenuado.
vírus inativado.
Toxina.

53 – Entendendo as complicações ao administrar medicamentos
pela via intramuscular, correlacione as técnicas incorretas às
suas complicações e assinale a alternativa correta:
1.
2.
3.
4.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

não checar o retorno de sangue nas aplicações IM
injetar em camadas profundas do músculo
utilizar agulha muito pequena
não realizar técnica asséptica
)
)
)
)

introdução de microorganismos ou outras contaminações
depósito de medicamento na camada incorreta da pele
injetar medicamento em veia ou artéria
lesão do nervo
4–1–3–2
3–1–2–4
4–3–1–2
2–4–1–3

40 - 60
80 - 100
120 - 160
180 - 200

radial e braquial.
clavicular e radial.
carotídeo e ungueal.
braquial e clavicular.

a)
b)
c)
d)

08/12/12
04/11/12
08/01/13
04/11/13

62 – A síndrome HELLP é um grupo de sinais e sintomas
incluindo a hemólise, elevação das enzimas hepáticas e
contagem baixa de plaquetas. As taxas de mortalidade materna e
perinatal relacionadas a essa síndrome são bastante elevadas.
Assinale um dos principais sinais e sintomas dessa síndrome.
a)
b)
c)
d)

Descolamento prematuro de placenta
Feto grande para a idade gestacional
Oligodraminia
Hipotensão

63 – Quanto ao abortamento completo, podemos afirmar que
não é um dos achados físicos:

56 – Com relação às fraturas expostas, recomenda-se:
Estancar as possíveis hemorragias.
Fixar frouxamente o curativo sobre o ferimento.
Movimentar o membro afetado para se certificar da fratura.
Deslocar a vítima sem imobilização em qualquer situação.

57 – Dentre os fatores que se destacam como fontes que
contribuem para infecções hospitalares associadas ao cateter
venoso inclui-se o/as
a)
b)
c)
d)

Prolactina
Estrogênio
Progesterona
Hormônio Luteinizante (LH)

61 – Após calcular a DPP (data provável do parto) usando a
regra de Nagele, considerando que o primeiro dia do último
período menstrual normal foi 01/03/2012, marque a alternativa
correta:

55 – “O pulso pode ser sentido pelo tato, em locais do corpo
onde as artérias passam sobre os ossos ou tecidos de consistência
firme”. São pontos de verificação de pulso: pulsos

a)
b)
c)
d)

60 – Assinale a alternativa que apresenta o hormônio produzido
a)
b)
c)
d)

A frequência cardíaca fetal varia entre _____ a _______
batimentos por minuto.

a)
b)
c)
d)

criptorquia.
hipospádia.
hidrocele.
fimose.

pela hipófise anterior, que estimula a secreção de leite:

54 –
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

peso do cliente.
sexo do cliente.
calibre do cateter para punção.
mãos dos profissionais de saúde.

a)
b)
c)
d)

Cólicas brandas a moderadas
Orifício cervical interno aberto
Sangramento brando a moderado
Tamanho uterino menor do que a idade gestacional esperada

64 – Assinale a alternativa que contém os cuidados com o
recém-nato logo após o parto.
a)

Manter o recém-nascido acima do nível do útero da mãe até
o cordão umbilical ser pinçado.
b) Enrolar o bebê numa manta antes de colocá-lo em uma
unidade de calor radiante.
c) Atribuir os índices de APGAR da 1ª a 5ª hora do
nascimento.
d) Aspirar o recém-nascido e assegurar uma via respiratória
adequada.

58 – O Edema Pulmonar Agudo (EPA) é um quadro clínico de
urgência. Assinale a alternativa que corresponde a um sinal ou
sintoma de EPA:

65 – O impetigo é uma infecção altamente transmissível.
Assinale a alternativa que contém uma complicação desse
quadro clínico:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

sonolência
bradicardia
hiperglicemia
escarro róseo
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Melena
Epigastralgia
Hipoglicemia
Glomerulonefrite aguda

66 – Deu entrada na unidade hospitalar uma jovem de 36 anos,
apresentando paralisia facial unilateral, com dolorimento no
ângulo da mandíbula, com percepção distorcida do paladar e
prejuízo na capacidade de fechar o olho no lado afetado. Essa
cliente está sendo acometida de:
a)
b)
c)
d)

Esclerose lateral amiotrófica
Doença de Alzheimer
Aneurisma cerebral
Paralisia de Bell

67 – Durante o exame físico de Maria, de 3 anos, observou-se
que ela vem apresentando dor ao manipular a orelha direita,
febre, secreção auditiva com odor fétido e perda parcial da
audição. A mãe relata que o quadro começou após aulas de
natação. Tratar-se de:
a)
b)
c)
d)

Sinusite
Prebiacusia
Otite média
Otite externa

68 – Assinale

o procedimento que não corresponde a um
tratamento para pacientes com infarto do miocárdio:

a)
b)
c)
d)

Administrar morfina
Administrar oxigênio
Estimular exercícios físicos
Administrar nitroglicerina via sublingual

73 – Quanto aos principais sinais e sintomas de DST, marque V
(verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correta.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

)
)
)
)

Prurido e úlceras genitais
Corrimento vaginal e uretral
Dor ao urinar e durante a relação sexual
Edema e dor nos gânglios linfáticos da virilha
F–V–F–F
V–V–V–V
V–F–F–V
V–F–V–F

74 – Quanto aos acidentes com animais peçonhentos, marque V
(verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correta.
( ) Evite que a vítima faça esforços.
( ) Aplique compressa fria no local.
( ) Limpe a região com água e sabão.
( ) Mantenha o local da mordida acima do nível do coração.
a)
b)
c)
d)

V–V–V–F
V–V–F–F
V–F–F–V
F–F–V–V

75 – É um sinal ou sintoma de hanseníase: lesão de
a)

69 – Qual procedimento tem a finalidade de fornecer uma via
aérea para um paciente intubado, que precisa de ventilação
mecânica prolongada e ajudar a remover secreções
traqueobrônquicas em um paciente que não consegue depurá-las?

nervos periféricos demonstrada por aumento da sensibilidade
nos músculos das mãos, pés e face.
b) pele hipopigmentada ou avermelhada com dor local,
confirmada com o teste de sensibilidade.
c) pele hipopigmentada ou avermelhada, com perda de
sensibilidade bem definida.
d) veias e artérias, demonstrada por hemorragia e petéquias.

a)
b)
c)
d)

76 – “A anomalia cromossômica também conhecida como
trissomia do 21, que tem como sinais e sintomas características
físicas anormais e deficiência mental”, refere-se a síndrome de

Traqueotomia
Broncoscopia
Toratotomia
CPAP

70 – Assinale a região que se situa entre a junção do estômago e
esôfago:
a)
b)
c)
d)

laringe
jejuno
cárdia
piloro

71 – Assinale a doença caracterizada por fraqueza ou fadiga,
anorexia e perda de peso, coloração bronzeada tênue da pele,
hipoglicemia em jejum e pigmentação aumentada das mucosas,
causada pela hipofunção da glândula supra-renal:
a)
b)
c)
d)

Doença de Raynaud
Doença de Cushing
Doença de Addison
Diabetes melito

72 – São sinais e sintomas de mastite: mama
a)
b)
c)
d)

amolecida, indolor, esbranquiçada e fria.
amolecida, indolor, avermelhada e quente.
endurecida, dolorosa, esbranquiçada e fria.
endurecida, dolorosa, avermelhada e quente.

a)
b)
c)
d)

Down
Marfan
Cushing
Guillain-Barré

77 – M. C., idoso de 78 anos, está internado na enfermaria há
um mês com comprometimento neurológico grave. Ele interage
com a equipe, mas está totalmente dependente dos cuidados de
enfermagem. Correlacione os principais cuidados que devem ser
implementados, de acordo com os problemas identificados, e
marque a sequência correta.
1. Troca gasosa prejudicada
2. Mobilidade física prejudicada
3. Integridade cutânea prejudicada
4. Eliminação urinária prejudicada
( ) encorajar a respiração profunda e tosse.
( ) mudar de posição e mover o paciente a cada 2 horas.
( ) instalar um preservativo com cateter para ajudar a manter a pele seca.
( ) colocar as articulações em posição funcional para evitar
deformidades músculo-esqueléticas.
a) 2 – 4 – 1 – 3
b) 1 – 3 – 4 – 2
c) 1 – 2 – 3 – 4
d) 2 – 1 – 3 – 4
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78 – Medicamentos administrados através de injeções em bolo
ou dose IV são liberados dentro do sistema circulatório e podem
produzir anafilaxia. Assinale a alternativa que contém sinais e
sintomas de anafilaxia:
a)
b)
c)
d)

hipertermia – prurido local – hipertensão
dispnéia – rubor local – hipotermia
cianose – bradipnéia - hipotermia
dispnéia – cianose – convulsões

emergência, quando um acesso venoso não está
disponível, podem ser administradas medicações dentro do
sistema respiratório, através de um tubo endotraqueal. Assinale a
alternativa incorreta:
a)

Geralmente apresentam uma ação de duração mais
prolongada que os medicamentos fornecidos pela via
intravenosa.
b) Após a administração do medicamento, deve-se ventilar com
ambu para impulsionar a medicação para dentro dos
pulmões.
c) A dose de medicamento endotraqueal não pode ser repetida.
Caso o paciente não responda com rapidez, é necessário
procurar outra via de administração.
d) O medicamento deve ser diluído em 10 ml de água destilada
ou soro fisiológico, para aumentar o volume do
medicamento e o contato com o tecido pulmonar.

80 – Quando um paciente não pode satisfazer às suas
necessidades nutricionais através da alimentação oral ou enteral,
ele pode precisar de nutrição parenteral total. Assinale qual a via
de escolha para essa administração:
Subcutânea
Endovenosa
Intradérmica
Intramuscular

81 – Eletrocardiógrafo é o aparelho que produz registro da
atividade elétrica do coração (eletrocardiograma). Ele pode ser
utilizado para identificar as seguintes doenças, exceto:
a)
b)
c)
d)

Infarto do miocárdio
Desequilíbrio eletrolítico
Insuficiência renal aguda
Intoxicação medicamentosa

radiorresistentes não-descartáveis para limpeza.
radiorresistentes descartáveis para limpeza.
esterilizadas para limpeza.
descartáveis para limpeza.

1
2

Pré-operatório
Pós-operatório

( ) Observar curativo da ferida cirúrgica do paciente.
( ) Começam quando a cirurgia é planejada pela primeira vez e
termina quando a anestesia é administrada.
( ) Começam quando o paciente chega na unidade de
recuperação pós anestésica (RPA) e continua à medida que
ele se desloca para unidade médico cirúrgica ou tratamento
intensivo.
a)
b)
c)
d)

1–2–2
2–1–2
2–2–1
1–1–2

85 – Dieta rica em fibras, abstendo-se da ingestão de carne
vermelha, aves, peixes, nabos e rábano picante por 48 a 72 horas
é um preparo para qual tipo de exame?
a)
b)
c)
d)

Teste de sangue oculto nas fezes
Teste de papanicolau
Coleta de escarro
Hemocultura

86 – Em relação aos efeitos fetais e neonatais do abuso de
drogas, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a
alternativa correspondente:
(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

Barbitúricos: depressão do sistema nervoso central.
Etanol (álcool): déficit na coordenação.
Tranquilizantes: bradipnéia e hipertermia.
Narcóticos: aumento de peso ao nascer.
F–F–V–V
F–V–F–V
V–V–F–F
V–F–V–F

87 – Em relação ao pulso apical, assinale um cuidado de
enfermagem:

82 – Quanto à oximetria de pulso, assinale a alternativa correta:
a)

a)
b)
c)
d)

84 – Quanto aos cuidados pré-operatórios e pós-operatórios,
correlacione as colunas e marque a alternativa correta.

79 – Em uma

a)
b)
c)
d)

83 – Um paciente que recebeu terapia com iodo radioativo
vomitou no chão. Você deve usar luvas

A monitorização em neonatos e lactentes de menor porte é
no polegar.
b) É um procedimento invasivo, empregado para monitorar a
saturação de oxigênio arterial.
c) A leitura desta oximetria só pode ser realizada de maneira
contínua.
d) Hipotermia e hipotensão podem interferir na exatidão do
resultado.

a)
b)
c)
d)

colocar o paciente em decúbito lateral direito
colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo
posicionar o estetoscópio sobre o ápice do coração
resfriar o estetoscópio para o contato com o paciente

88 – Os testes de glicemia constituem um meio rápido e fácil
para aferir o nível de glicose do sangue de um paciente. Assinale
a alternativa que corresponde a um cuidado de enfermagem
durante esse procedimento:
a) Não comprimir o sítio de punção após a coleta de sangue.
b) Selecionar sítios de punção frios, cianóticos e edemaciados.
c) O lobo da orelha é o local escolhido como sítio de punção
para lactentes.
d) Não espremer o sítio de punção para coletar a amostra.
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89 – De acordo com o equilíbrio ácido-básico do organismo
humano, assinale a alternativa correta:

94 – Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto abaixo.

a)

“O hormônio antidiurético (ADH) regula os níveis de débito
urinário. Elevados níveis de ADH ___________ a absorção de
água e a concentração da urina, enquanto níveis baixos de ADH
___________ a absorção de água e _________ a urina”.

Na alcalose metabólica ocorre diminuição da frequência e
profundidade da ventilação para que o dióxido de carbono
possa ser retido.
b) Na acidose ocorre diminuição na frequência e profundidade
da ventilação para eliminar o excesso de bicarbonato.
c) A alcalose metabólica é um distúrbio resultante do excesso
da excreção de bicarbonato.
d) Na hiperventilação ocorre retenção de dióxido de carbono.

90 – Correlacione as estruturas do aparelho digestivo e marque
a alternativa com a sequência correta. Alguns números poderão
ser utilizados mais de uma vez.
(1) Estômago
(2) Intestino grosso
(3) Intestino delgado
( ) É o órgão mais longo do trato digestório.
( ) Fraciona o alimento transformando-o em quimo.
( ) Têm como funções absorver água, secretar muco e eliminar
escórias digestivas.
( ) Tem como função secretar hormônios que ajudam a
controlar a secreção de bile, suco pancreático e suco
intestinal.
a)
b)
c)
d)

2–1–2–3
2–2–3–1
3–3–1–2
3–1–2–3

A _________ tem a função de estimular a secreção e motilidade
gástricas. A _________ estimula a contração da vesícula biliar e
a secreção de líquido pancreático rico em enzima.
colecistocinina - secretina
gastrina – colecistocinina
gastrina – secretina
secretina – bile

A vitamina A é hidrossolúvel.
A vitamina B12 auxilia na formação de eritrócitos.
A vitamina K auxilia na síntese hepática de protrombina.
A vitamina C auxilia na produção de colágeno e na
resistência à infecção.

93 – Quanto aos eventos do ciclo reprodutor feminino, assinale
a alternativa correta:
a)

95 – Após a tipagem sanguínea exata e a prova cruzada, chegouse à conclusão de que o cliente que se submeterá a uma
transfusão de sangue é portador do sangue tipo A. Portanto, só
poderá ser hemotransfundido com sangue tipo:
a)
b)
c)
d)

AB
A ou O
A ou AB
A, O ou AB

96 – Complete as lacunas e marque a alternativa correta:

a)
b)
c)
d)

leucócitos – hemácia – neutrófilos
neutrófilos – plaqueta – leucócitos
basófilos – hemoglobina - neutrófilos
eritrócitos – hemoglobina – leucócitos

97 – Analise as sentenças marcando V (verdadeiro) ou F (falso)
e assinale a alternativa correta:

92 – Quanto às vitaminas, assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

diminuem – aumentam – diluem
aumentam – diminuem – diluem
diminuem – aumentam – concentram
aumentam – diminuem – concentram

Os _______________ transportam oxigênio e dióxido de
carbono para tecidos corporais.
A _______________ é a substância transportadora de
oxigênio, que dá ao sangue a coloração vermelha.
Os ________________ participam nos sistemas corporais de
defesa e imunidade.

91 – Complete as lacunas sobre os hormônios digestórios:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

As alterações ovulatórias iniciam-se no 5º dia do ciclo
menstrual.
b) O pico da secreção de estrogênio acontece imediatamente
antes da ovulação.
c) Os níveis crescentes de FSH e testosterona estimulam o
crescimento do folículo.
d) Se a implantação do óvulo não ocorrer, o corpo lúteo
degenera-se, os níveis de progesterona aumentam e o
endométrio descama sua camada funcional.

( ) A escápula é classificada como um osso chato.
( ) O músculo visceral (involuntário) contém tecido muscular
estriado.
( ) Dendritos são extensões curtas, espessas e ramificadas
difusamente do corpo celular de um neurônio, que recebem
impulsos de outras células.
( ) O encéfalo consiste em cérebro, cerebelo, tronco encefálico,
diencéfalo (tálamo e hipotálamo), sistema límbico e sistema
ativador reticular.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–F
F–V–F–V
V–F–V–V
V–V–V–V
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98 – Joaquim acidentou-se com material perfuro-cortante
durante a administração de um medicamento endovenoso, no
plantão. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) sobre os
procedimentos realizados no registro de acidente de trabalho, e
assinale a alternativa correta.
( ) Registrar a área corporal do profissional atingida
( ) Registrar dados dos familiares do profissional
( ) Registrar as condições do acidente
( ) Registrar dados do cliente-fonte
a) F – F – F – F
b) F – V – F – F
c) V – F – V – V
d) V – V – V – V
99 – Correlacione as colunas e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
1- Cirrose
2- Colecistite
3- Apendicite
( ) Inflamação aguda ou crônica da vesícula biliar.
( ) Ocorre quando uma pequena projeção digitiforme ligada ao
ceco fica inflamado.
( ) Doença hepática crônica, caracterizada pela destruição ampla
das células hepática.
a)
b)
c)
d)

1–2–3
1–3–2
2–3–1
3–2–1

100 – “As infecções do trato urinário inferior são quase dez
vezes mais comuns em mulheres que nos homens e afetam uma
em cada cinco mulheres, pelo menos uma vez”. Essas infecções
quando se localizam na bexiga denominam-se
a)
b)
c)
d)

cistite.
uretrite.
síndrome nefrótica.
bexiga neurogênica.

Página 13

