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03 – Apesar

de as novas tecnologias contribuírem para um
menor risco de transmissão do vírus da Aids, ainda há grande
preocupação com o trabalho de prevenção, pois
a)

Nas últimas semanas, comemorou-se o sucesso das
políticas de prevenção à Aids em boa parte do mundo.
Dados do Programa das Nações Unidas para o combate
à Aids revelam que a redução de novas infecções foi de
20% na década. Houve também queda significativa da
mortalidade. Os trabalhos de prevenção e a distribuição
de medicamentos em países em desenvolvimento
explicam o resultado.
Desenvolver uma vacina eficaz é uma promessa
distante. Mas as tecnologias para tratar a doença e
diminuir o risco de transmissão do vírus estão surtindo
efeito. Hoje se sabe que pessoas que tomaram
medicação regularmente e mantêm carga viral
indetectável têm expectativa de vida longa e de
qualidade e chance reduzida de transmitir o HIV. Esse é
um dos motivos que levam muitos especialistas a
defender medicação precoce e maciça aos portadores do
vírus. Menos vírus circulando pode diminuir o número
de infecções. [...]
Por um lado, essas tecnologias contribuem para
um menor risco de infecção. Por outro, podem reforçar
a sensação de que “se proteger não é tão importante
assim”. Para muitos jovens, que tendem a achar que
remediar é mais fácil que se cuidar, esse recado
equivocado pode complicar a vida. [...] Mesmo com
todas essas tecnologias, ainda há muito trabalho de
conscientização a fazer.
(BOUER, Jairo – Revista Época, dezembro de 2012 –
texto adaptado.)

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

01 – Quanto ao texto, podemos dizer que ele tem o objetivo de
conscientizar os jovens quanto aos riscos de contaminação
pelo vírus HIV.
b) discutir a eficácia dos tratamentos que vêm sendo usados
para combater a infecção pelo vírus HIV.
c) informar sobre o atual quadro da Aids no mundo e a eficácia
dos novos tratamentos para a doença, a partir de dados de
pesquisa.
d) enumerar uma sequência de dados resultantes de uma
pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o
combate à Aids.

é importante que os portadores da doença façam uso da
medicação precoce e maciça. Isso poderá garantir-lhes
melhor qualidade de vida e impossibilitará que outras
pessoas sejam infectadas.
b) propagar a notícia de que as novas tecnologias contribuem
para um menor risco de infecção pode reforçar, em algumas
pessoas, a sensação de que se proteger não é importante.
c) uma quantidade menor de vírus circulando pode diminuir o
número de infecções, por isso os portadores devem tomar a
medicação regularmente.
d) muitas pesquisas para erradicar a Aids estão sendo
realizadas, mas ainda não foi criada uma vacina para
combater a propagação do vírus.

04 – O

sucesso das políticas de prevenção à Aids tem sido
comemorado em boa parte do mundo, porque
a)

houve redução de novas infecções em 20% na década e
importante redução de mortalidade.
b) está sendo criada uma vacina eficaz para erradicar a doença,
e isso está tranquilizando a população.
c) as pessoas portadoras do vírus têm expectativa de vida longa
e as chances de propagação do HIV são menores.
d) as campanhas de prevenção e conscientização já não são
necessárias, visto que a maioria dos jovens já tem
esclarecimento sobre o assunto.

05 – Assinale a alternativa em que a mudança da ordem dos
termos e da pontuação da frase “Mas Padre Anselmo era amigo
dos pobres assim mesmo.” não altera o seu sentido.
a)
b)
c)
d)

Mas Padre Anselmo, assim mesmo, era amigo dos pobres.
Mas Padre Anselmo, amigo dos pobres, era assim mesmo.
Mas Padre Anselmo era assim mesmo: amigo dos pobres.
Amigo dos pobres, mas assim mesmo era Padre Anselmo.

a)

02 – Podemos inferir que no texto
a)

predomina o pessimismo, pois uma redução de 20% no
número de novas infecções pelo vírus HIV é pouco
significativa.
b) há um tom predominantemente otimista, já que houve
redução tanto no número de novas infecções quanto no de
mortes ligadas à Aids.
c) há um tom de desânimo, em função do aumento do número
de novos casos de infecção pelo vírus HIV, gerado pela falta
de consciência dos jovens.
d) predomina uma sensação de euforia com relação aos
resultados positivos da pesquisa sobre a Aids, advindos da
plena consciência dos jovens quanto aos perigos da doença.

06 – Assinale a sequência que completa corretamente as lacunas
do texto abaixo.
Na __________ de progredir na vida e __________
financeiramente, o político usou de meios ilícitos, mas foi
__________ antes de terminar seu mandato.
a)
b)
c)
d)

ânsia – ascender – cassado
ância – ascender – cassado
ância – acender – caçado
ânsia – acender – caçado

07 – Leia:
Suas atitudes inescrupulosas eram criticadas pelos colegas
de trabalho.
Transpondo a oração acima para a voz ativa, obtém-se, segundo
a norma culta, a forma verbal
a)
b)
c)
d)
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criticam.
criticavam.
criticaram.
são criticadas.

08 – Assinale
nominal.

13 – Assinale a alternativa na qual o que introduz oração
subordinada adjetiva.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a alternativa incorreta em relação à regência

São poucos os cargos dos quais os jovens estão aptos.
Tenho simpatia para com aquele professor.
Somos indulgentes para com os políticos.
Tenho aversão a filmes dramáticos.

09 – Em

relação à classificação das orações coordenadas
sindéticas destacadas, relacione as colunas e, em seguida, assinale
a alternativa com a sequência correta.
(1) Adversativa
(2) Explicativa
(3) Conclusiva

( ) Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos
cantar.
( ) Passamos no concurso; vamos, pois, comemorar.
( ) Sim, foi apenas um instante, mas me feriu os olhos de
beleza para sempre.
a)
b)
c)
d)

1–3–2
2–1–3
2–3–1
3–2–1

10 – Leia

as alternativas abaixo, observe os substantivos
destacados e marque a sentença que apresenta a classificação
correta do substantivo em destaque.
a) “Pacientes idosos, cuidados especiais.” (abstrato)
b) “Chamada para embarque rumo ao futuro.” (concreto)
c) “O fundo bancário XX combina rentabilidade com
tradição.” (próprio)
d) “Empresa séria cuida primeiro dos interesses de sua
clientela.” (comum)

11 – Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa
com a sequência correta.
(1)
(2)
(3)
(4)

Eufemismo
Prosopopeia
Antítese
Metáfora

(
(
(
(

Um frio inteligente percorria o jardim.
Onde queres prazer eu sou o que dói.
Ele vivia de caridade pública.
Teu corpo é brasa do lume.

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Ele quer ao tio tanto quanto quer ao pai.
Aquela mulher quer muito aos filhos.
Ela não o quer para marido.
Quero-lhe muito bem.

15 – Assinale a alternativa em que a palavra em destaque é
advérbio.
a)
b)
c)
d)

A mãe falou séria com o filho.
Estávamos meio nervosos naquele dia.
O professor tem uma fala pausada e agradável.
Você fez um mau negócio ao comprar aquela casa.

16 – Em qual alternativa o termo em destaque não exerce a
função de núcleo do sujeito?
a) Ele era um cidadão comum, daqueles que se encontram nas
ruas.
b) Construíram-se muros para separar as pessoas em guetos.
c) Cai a tarde, acendo a luz do lampião.
d) É doce morrer no mar.

17 – O emprego do pronome destacado está incorreto em qual
alternativa?
a)
b)
c)
d)

Compra o tal carro.
Compra o meu carro.
Compra você o carro.
Compra o carro quem?

a)

A sala de troféis do meu time é de dar inveja aos
adversários.
b) Os abaixos-assinados foram diretamente para as mãos do
Secretário de Trânsito.
c) Os boia-frias vão receber 30% de aumento no salário, mas
ainda é muito pouco.
d) Os escrivães da Polícia Civil informaram que entrarão em
greve na próxima sexta-feira.

3–2–1–4
3–1–2–4
2–3–4–1
2–3–1–4

As inundações provocadas pelas fortes chuvas foram o
assunto do debate dos candidatos à prefeitura.
Em qual alternativa as palavras são formadas, respectivamente,
pelo mesmo processo encontrado nas palavras destacadas no
texto acima?
inútil – desalmado
manhoso – disputa
choro – desordem
empobrecer – erro

14 – Em qual das alternativas abaixo o verbo querer é transitivo
direto e exprime a ideia de desejar, ter vontade de, cobiçar?

18 – Assinale a alternativa em que a flexão de número dos
substantivos em destaque está correta.

12 – Leia:

a)
b)
c)
d)

“Não, meu coração não é maior que o mundo.”
“É claro que te amo/ E tenho tudo para ser feliz.”
“Senhor, logo que eu vi a natureza/ As lágrimas secaram.”
“sou quase tão triste como um homem que usa costeletas.”

19 – Assinale a alternativa em que o termo destacado não é
aposto.
a)

“No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói de
nossa gente.”
b) “O velho José Paulino tinha esse gosto: o de perder a vista
dos seus domínios.”
c) “Na penumbra, correu os olhos por toda a sala e percebeu,
só e muda, a silhueta de uma mulher.”
d) “Olha para si (...), para a casa, para o jardim, para a enseada,
para os morros e para o céu, tudo entra na mesma sensação
de propriedade.”
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20 – Assinale a alternativa em que a concordância da forma verbal em 26 – Em qual alternativa o termo destacado classifica-se como
destaque está correta.

agente da passiva?

a) Faziam muitos meses que ele procurava emprego.
b) Devem haver muitos casos de preconceito racial nas empresas
privadas.
c) Abriram as portas para os recém-formados a fábrica de sacolas e
embalagens plásticas.
d) Metade dos desempregados do bairro disputou uma única vaga
para o cargo de faxineiro.

a) A defesa da Pátria é responsabilidade das Forças Armadas.
b) Confiantes na vitória, os combatentes permaneceram em
frente ao quartel.
c) Minha escola de samba foi aplaudida pela multidão do
início ao fim do desfile.
d) No domingo, os foliões desfilaram por toda a cidade com
bastante animação.

21 – Assinale a alternativa em que o predicado da oração é
classificado como verbal.

27 – Assinale a alternativa que contém o par de palavras cujas
sílabas tônicas estão corretamente destacadas.
Obs.: O acento gráfico de algumas palavras foi tirado
propositadamente.

a)
b)
c)
d)

Os alunos retornaram da excursão animadíssimos.
O patrão considerou incompetente o seu funcionário.
O rapaz e a namorada entraram na sala repentinamente.
Muitos grevistas mantiveram-se calados durante a passeata.

22 – Assinale a alternativa em que não há uma oração
subordinada adverbial comparativa.
a)

Você é mais bonita que um jardim florido
Em frente ao mar de Ipanema.
b) Pois há menos peixinhos a nadar no mar
Do que os beijinhos que darei na sua boca.
c) Não basta abrir a janela
Para ver os campos e o rio.
d) Um poema deve ser palpável, silencioso,
Como um fruto redondo.

28 – Em qual alternativa a palavra em destaque é uma
conjunção coordenativa conclusiva?
Ele não se preocupou com os estudos, logo não conseguiu se
estabelecer no mercado de trabalho.
b) Logo que amanheceu, o batalhão bateu em retirada.
c) Logo mais, assistirei a um filme na televisão.
d) Venha logo, que eu não vou esperá-lo.

a) Somos bastante competentes para passar no concurso.
b) Há candidatos bastantes inteligentes para preencher as vagas
do concurso.
c) Existem bastantes razões para você obter resultados
positivos no concurso.
d) Não há motivos bastantes para você achar que será
reprovado no concurso.

24 – Assinale

a alternativa em que o termo destacado é
predicativo do objeto.
O candidato ficou frustrado com o resultado das eleições.
O povo anda preocupado com o preço dos alimentos.
Os alunos voltaram exaustos do acampamento.
Encontraram machucado o garoto.

29 – Quanto

à colocação pronominal, a alteração da frase “A
música conduzi-lo-ia à terra amada.” não segue o padrão culto
em:
a)
b)
c)
d)

À terra amada, a música o conduziria.
Só o conduziria à terra amada a música.
A música sempre o conduziria à terra amada.
À terra amada é para onde o conduziria a música.

30 – Leia:
Os brasileiros sabem que a pirataria é crime e que a compra
de produtos pirateados, falsificados e contrabandeados causa
desemprego, lesa direitos, diminui a receita de impostos e
alimenta o crime organizado.
Os termos em destaque classificam-se como
a)
b)
c)
d)

25 – Leia:
Troque seus pontos por momentos que você não troca por
nada.
Assinale a alternativa correta quanto às formas verbais acima
destacadas.
a)

gratuito – crisantemo
fluido – interim
latex – rubrica
Nobel – condor

a)

23 – Assinale a alternativa em que a concordância nominal está
incorreta em relação à norma culta.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

No texto, as formas verbais estão para pessoas diferentes:
troque você/ troca tu.
b) “Troque” está no modo imperativo, enquanto “troca”, no
indicativo.
c) A forma verbal “troque” indica a 3.ª pessoa do subjuntivo.
d) Ambas as formas estão no modo indicativo.

objeto indireto e objeto indireto.
objeto direto e objeto indireto.
objeto indireto e objeto direto.
objeto direto e objeto direto.

31 – Leia:
A verdade é que o rei manteve Sherazade viva e pediu que
ela terminasse a história.
As orações destacadas no texto acima são, respectivamente,
subordinadas substantivas
a)
b)
c)
d)
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predicativa e completiva nominal.
apositiva e completiva nominal.
predicativa e objetiva direta.
objetiva indireta e subjetiva.

32 – Assinale a alternativa que traz a correta classificação do
termo em destaque em: “Positiva ou negativamente, às vezes é
necessária a intervenção do Estado na economia”.
a)
b)
c)
d)

complemento nominal
adjunto adnominal
adjunto adverbial
objeto indireto

33 – Leia:
Deixa-me, fonte! Dizia
A flor, tonta de terror.

a)

A enfermeira confirmou que o paciente não precisava de
nada naquele momento.
b) Ela sentiu necessidade de apoio durante a apresentação do
seminário.
c) A confiança na justiça, na ordem e no progresso não deve
perecer.
d) Todos estão ansiosos pelo concurso que será realizado
domingo.

38 – Assinale a alternativa em que a oração adverbial em
destaque exprime ideia de concessão.

O termo destacado classifica-se como
a)
b)
c)
d)

37 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque é objeto
indireto.

aposto.
vocativo.
objeto direto.
objeto indireto.

34 – Nos períodos abaixo, o número de palavras que devem
receber acento gráfico está corretamente indicado em qual
alternativa?
a)

Suas atitudes egoistas de ontem não tem relação alguma com
minha decisão em demiti-lo. (1 palavra)
b) Espere o sol se por para ver a magia da noite; assim
entendera a essencia do poeta. (3 palavras)
c) Os pezinhos da linda princesa fizeram-no refem, e ele ficou
caido de amores por ela. (3 palavras)
d) Como ele pode dizer tão estupidas palavras para a juiza
ontem? (2 palavras)

a) Conhecendo o soldado, o oficial não o teria punido.
b) Mesmo conhecendo o caminho, resolvi levar meu GPS.
c) Conhecendo o meu amigo, eu sei que ele não tomaria tal
atitude.
d) Conhecendo o novo chefe, os funcionários voltaram às suas
atividades.

39 – Complete a frase abaixo com o termo que tem função de
complemento nominal:
“As críticas _______ surtiram efeitos quase que imediatos na
revisão do projeto orçamentário.”
a)
b)
c)
d)

às claras
da mídia
impiedosas
ao governo

40 – Leia:

35 – Leia:
De noite
Vai ter cantoria
Está chegando o povo do samba
É a Vila
Chão da poesia
Celeiro de bambas

I- Primeiro iremos ao Japão, depois nos dirigiremos à Curitiba.
II- Pode me procurar na empresa à partir do meio-dia, todos os
dias.
III- Os motoristas estavam cheirando à álcool quando foram
parados.
IV- O gato fujão retornou à casa do seu dono na manhã do dia
seguinte.

Assinale a alternativa em que, no texto acima, todas as
expressões são locuções adjetivas.

Em qual(ais) período(s) acima está(ão) correto(s) o emprego do
acento grave indicador de crase?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

o povo, de noite, da poesia
a Vila, do samba, de bambas
de noite, da poesia, de bambas
do samba, da poesia, de bambas

36 – Observe:
Saberás que não te amo e que te amo
Posto que de dois modos é a vida,
A palavra é uma asa do silêncio,
O fogo tem uma metade de frio.
A locução conjuntiva em destaque expressa ideia de
a)
b)
c)
d)

consequência.
proporção.
condição.
causa.
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III apenas.
IV apenas.
I e II apenas.
II e IV apenas.

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

41 – Com relação à mitose, é correto afirmar que
a)

o soluto move-se de uma área de maior concentração para
outra de menor concentração.
b) é a divisão igual do material no núcleo (cariocinese) seguida
pela divisão do corpo celular (citocinese).
c) é um método de transporte ativo no qual, em vez de passar
através da membrana celular, a substância é engolfada pela
célula.
d) é um movimento passivo de líquidos através da membrana,
de uma área de baixa concentração de soluto para uma área
de maior concentração de soluto.

42 – Os ossos realizam várias funções anatômicas (mecânicas e
fisiológicas) e, entre suas funções, pode-se afirmar que
I - estabilizam e apoiam o corpo.
II - protegem os tecidos e órgãos internos.
III - proporcionam uma superfície para fixação do músculo,
ligamento e tendão.
a)
b)
c)
d)

a) o intestino delgado é o órgão mais longo do trato digestório.
b) o estômago é um tubo muscular oco que inicia na boca e se
estende até o ânus.
c) o intestino grosso possui três divisões principais: duodeno,
jejuno e íleo.
d) o esôfago é uma estrutura como uma bolsa, colapsável, na
parte superior esquerda da cavidade abdominal, logo abaixo
do diafragma.

47 – Com

relação ao sistema circulatório, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, assinale a
alternativa com a sequência correta.
( ) O epicárdio, camada mais interna do coração, consiste em
tecido endotelial com pequenos vasos sanguíneos e feixes de
músculo liso.
( ) O coração contém quatro câmaras ocas: dois átrios e dois
ventrículos.
( ) O débito cardíaco refere-se à quantidade de sangue que o
coração bombeia em um minuto.

Estão corretas

( ) O coração
contém
quatro
valvas,
atrioventriculares e duas semilunares.

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

a)
b)
c)
d)

43 – Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de
vitamina hidrossolúvel.
a)
b)
c)
d)

46 – Quanto ao sistema digestório, é correto afirmar que

duas

valvas

V–V–V–F
F–V–V–V
F–F–F–V
V–F–V–F

48 – Assinale a alternativa correta.
Está contraindicado(a) para instilação através de sonda
nasogástrica:

Vitamina C
Vitamina A
Vitamina K
Vitamina E

a)
b)
c)
d)

44 – Sobre

água.
suco.
medicamento oleoso.
comprimido sem revestimento entérico.

o Sistema Respiratório, marque a alternativa que
completa correta e respectivamente as lacunas abaixo.
Os _______________ respiratórios eventualmente se tornam
ductos alveolares, os quais terminam em aglomerados de alvéolos
envolvidos por capilares denominados sacos alveolares. A troca
gasosa acontece através dos _______________ .

a)
b)
c)
d)

ácinos – alvéolos
ácinos – bronquíolos
bronquíolos – alvéolos
alvéolos – bronquíolos

45 – A

formação da urina é uma das principais funções do
sistema urinário. Resulta de três processos, que são:
a)
b)
c)
d)

secreção tubular , reabsorção tubular e perspiração.
perspiração, filtragem glomerular e reabsorção tubular.
filtragem glomerular, reabsorção tubular e perspiração.
filtragem glomerular, reabsorção tubular e secreção
tubular.

49 – Sobre

o aparelho reprodutor, relacione as colunas e, em
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
(1) Fertilização
(2) Testosterona
(3) Ciclo Menstrual
( ) União de um espermatozóide e um óvulo para formar uma
célula única.
( ) É um processo complexo que envolve os sistemas endócrino
e genital.
( ) É responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção dos
órgãos sexuais masculinos e pelas características sexuais
secundárias.

a)
b)
c)
d)
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1–2–3
1–3–2
2–3–1
3–1–2

50 – Com

54 – A respeito

(1) Baço
(2) Timo
(3) Medula óssea

( ) O concentrado de hemáceas tem validade por mais de
30 dias.

( ) Ajuda a formar os linfócitos T, por vários meses, após o
nascimento.

( ) O crioprecipitado é rico em fatores de coagulação.

relação ao sistema imunológico, relacione as
colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.

( ) O plasma fresco congelado tem validade de 12 meses.

( ) Filtra e remove bactérias e outras substâncias estranhas que
entram na corrente sanguínea.
( ) Contém células-tronco, que podem se diferenciar em
qualquer um dos vários tipos de células.
a)
b)
c)
d)

1–2–3
2–3–1
2–1–3
3–1–2

51 – Observe:
Com relação à tipagem sanguinea,
I) o sangue do doador deve ser compatível com o do receptor.
II) a tipagem Rh determina se o fator Rh está presente ou
ausente no sangue.
III) a tipagem sanguínea exata e a prova cruzada são essenciais,
principalmente nos casos de transfusões de sangue.
Estão corretas
a)
b)
c)
d)

de hemoterapia, analise as afirmativas abaixo
observando se são F (falsas) ou V (verdadeiras) e, em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.

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

a)
b)
c)
d)

V–V–F
V–F–F
F–V–V
V–V–V

55 – Em

relação aos cuidados com o sistema de drenagem
torácica, analise as afirmativas abaixo.
I- Orientar o paciente a tossir para facilitar a drenagem.
II- Pinçar o dreno durante o transporte do paciente.
III- Realizar troca do curativo com técnica estéril.
Estão corretas
a)
b)
c)
d)

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

56 – Os

problemas com infecções hospitalares merecem uma
atenção diferenciada por parte dos profissionais e autoridades em
saúde. Quanto a esse tipo de infecção, pode-se afirmar que é uma
infecção adquirida
a)

após a admissão do cliente na unidade hospitalar, que se
manifesta durante a internação ou após a alta.
b) antes da admissão do cliente na unidade hospitalar, que se
manifesta durante a internação.
c) durante a internação do cliente na unidade hospitalar, que se
manifesta somente após a alta.
d) antes da admissão do cliente na unidade hospitalar, que se
manifesta após a alta.

57 – Quanto

52 – Com

relação às complicações relacionadas ao local da
infusão medicamentosa, pode-se afirmar que
a)

infiltração é o vazamento inadvertido de uma medicação
vesicante.
b) infiltração é o vazamento inadvertido de uma medicação não
vesicante.
c) extravasamento é o vazamento inadvertido de uma
medicação não vesicante.
d) extravasamento é o vazamento inadvertido de uma
medicação vesicante e, ao mesmo tempo, não vesicante.

às complicações transfusionais, relacione as
colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.
1 – Reação Aguda
2 – Reação Tardia
a)
b)
c)
d)

(
(
(
(
(

) embolia aérea
) hemossiderose
) edema pulmonar agudo
) reação hemolítica imune
) reação enxerto x hospedeiro

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

58 – Sobre a aferição dos sinais vitais e exame físico, marque a
alternativa incorreta.

53 – Quantos gramas de NaCl tem uma ampola de 10 ml de
NaCl a 20%?
a)
b)
c)
d)

0,2g
2g
20g
200g

a)

O estertor é um som identificado à ausculta respiratória, que
resulta de secreções na traqueia e nos brônquios de maior
porte.
b) A medição de temperatura oral está indicada a crianças
jovens, lactentes, pacientes inconscientes e desorientados.
c) A frequência respiratória do adulto varia de 12 a 20
incursões por minuto.
d) Um ambiente externo quente pode aumentar a temperatura
corporal.
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59 – Uma sonda urinária de demora proporciona ao paciente a 63 – A insuficiência renal é a perda da capacidade funcional do

A
D
A
UL

drenagem contínua da urina. Assinale a alternativa que apresenta
um cuidado durante a instalação da sonda.

rim. Qual das causas abaixo não está associada à insuficiência
renal crônica?

a) A inserção da sonda deve ser forçada caso haja dificuldade.
b) O paciente do sexo feminino deve permanecer na posição
de Sims.
c) O lubrificante hidrossolúvel deve ser aplicado na ponta da
sonda que será introduzida no meato urinário.
d) O balão deve ser insuflado antes do estabelecimento do
fluxo urinário, a fim de garantir que a sonda esteja na
bexiga.

a)
b)
c)
d)

60 – Sobre

aferição de pressão arterial, assinale V para
verdadeiro, F para falso e, em seguida, marque a alternativa com
a sequência correta.
( ) Se a artéria de aferição ficar abaixo do nível do coração,
pode ocorrer leitura alta falsa.
( ) A aferição não deve ser realizada no mesmo braço de uma
fístula arteriovenosa.
( ) O manguito muito estreito gera uma leitura baixa falsa.
a)
b)
c)
d)

V–V–V
F–F–F
F–V–F
V–V–F

AN

Glomerulonefrite cônica
Síndrome de Cushing
Hipertensão arterial
Diabetes Mellitus

64 – Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do texto a seguir.
O hipertireoidismo resulta do(s) __________ de hormônio
tireóideo. A forma mais comum de hipertireoidismo é a doença
de Graves, na qual se observa __________ de peso. O
hipotireoidismo é um estado de __________ de hormônio
tireóideo, podendo observar-se __________ de peso.
a) excesso – ganho – baixos níveis – perda
b) baixos níveis – ganho – excesso – perda
c) baixos níveis – perda – excesso – ganho
d) excesso – perda – baixos níveis – ganho

65 – Marque V para verdadeiro e F para falso, nas afirmativas
as

abaixo, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.

A desvantagem da via intramuscular são os efeitos das
enzimas digestivas.
b) A via intradérmica não deve ser utilizada para testes de
alergia e tuberculose.
c) Antes da aplicação de uma injeção por via subcutânea, podese colocar compressa fria no local para minimizar a dor.
d) Na administração de medicamentos por via intramuscular, o
ângulo formado entre a pele e a seringa deve ser de 45º.

( ) As úlceras cutâneas podem resultar da pressão ou da estase
venosa crônica.

61 – Sobre

administração de
afirmativas e marque a correta.

medicamentos,

analise

a)

62 – Sobre

distúrbios respiratórios, relacione as colunas e
assinale a alternativa com a sequência correta.
(1)
(2)
(3)
(4)

Asma
Enfisema
Pneumonia
Pneumotórax

( ) Doença caracterizada pela dilatação anormal e irreversível
dos espaços aéreos distais aos bonquíolos terminais, devido à
destruição das paredes alveolares, resultando em
propriedades de recolhimento elástico dos pulmões
diminuídas.
( ) Reatividade brônquica aumentada a diversos estímulos, o que
produz o broncoespasmo episódico e a obstrução em
conjunto com a inflamação da via aérea.
( ) Doença em que ocorre colabamento dos pulmões devido ao
ar que se acumula entre as pleuras parietal e visceral.
( ) Infecção aguda do parênquima pulmonar, a qual comumente
prejudica a troca gasosa.
a)
b)
c)
d)

3–1–4–2
2–1–4–3
2–4–1–3
1–2–3–4

( ) As úlceras de estase aparecem preferencialmente nos
membros superiores.
( ) Nutrição inadequada é uma das condições que aumentam o
risco de desenvolvimento de úlcera de pressão.
( ) Nas úlceras de pressão, um dos aspectos iniciais é o
aparecimento de placas de coloração acastanhada.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–F–V–V
F–V–F–V
V–V–F–F

66 – Considerando os procedimentos de isolamento, marque V
para verdadeiro, F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa com a sequência correta.
( ) Pode ser implementado para evitar a disseminação da
infecção de um paciente para outro.
( ) Pode ser empregado para reduzir o risco de infecção nos
pacientes imunocomprometidos.
( ) Aventais, luvas, óculos e máscara são exemplos de materiais
utilizados.
a)
b)
c)
d)
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F–V–V
V–F–V
V–V–V
F–V–F

67 – Considerando a produção e a perda de calor no corpo da
criança, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as
afirmativas falsas, em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.
( ) Condução – ocorre quando líquidos são transformados em
gases.
( ) Radiação – ocorre a partir da transferência de calor de um
objeto para outro sem que haja contato entre eles.
( ) Convecção – as correntes de ar chegam até a criança e
removem calor de seu corpo, levando o ar aquecido que
estava junto a sua pele.
( ) Evaporação – acontece quando esse corpo transfere calor
para objetos mais frios que estão em contato direto com ele,
como roupas, lençóis, cadeiras, chão.
a)
b)
c)
d)

F–V–V–F
V–F–V–V
F–V–F–F
V–F–F–V

( ) Anotar débitos de cateteres gástrico, vesical e drenos.
( ) Medir e anotar todos os líquidos oferecidos por via oral,
cateter nasoenteral ou gástrico.
F–F–V
V–V–F
F–F–F
V–V–V

69 – Considerando

a terapia medicamentosa para distúrbios
imunes, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa
com a sequência correta.
1- Corticóides
2- Anti-histamínicos
3- Imunossupressores
( ) Combatem a rejeição tissular.
( ) Impedem ou aliviam as reações alérgicas.
( ) Impedem ou suprimem a resposta imune celular e reduzem a
inflamação.
1–2–3
2–3–1
3–1–2
3–2–1

( ) Posicionar o paciente na mesa cirúrgica.
( ) Avaliar os sinais vitais a cada 15 minutos.
( ) Paramentar o paciente com gorro e avental.
a)
b)
c)
d)

2–3–1–3
3–3–2–1
3–1–2–2
1–2–3–1

a)
b)
c)
d)

dificuldade de abrir os olhos
equimose no local da picada
visão turva e/ou dupla
dores musculares

as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.
(1) Dermatite de Contato
(2) Monilíase Oral
(3) Brotoejas
(4) Impetigo
( ) É um problema comum e facilmente eliminado com higiene
adequada.
( ) É uma infecção causada por fungos da espécie Candida
albicans, também conhecida pela voz corrente de “sapinho”.
( ) É uma infecção superficial da pele que se inicia como uma
vesícula e evolui para uma crosta.
( ) Está relacionada com a sensibilidade individual da pele do
recém-nascido, mas também pode estar associado a
condições de higiene insatisfatórias que causem oclusão das
glândulas sudoríparas, cujos efeitos são conhecidos como
alergia pelo calor ou milária.
a)
b)
c)
d)

3–2–4–1
2–3–1–4
1–2–4–3
1–4–2–3

74 – “As primeiras fases da gravidez causam várias alterações

70 – Assinale a alternativa que apresenta um distúrbio
neurológico.
Síndrome de Guillain- Barré
Síndrome de Marfan
Doença de Graves
Doença de Crohn

( ) Preparar o sítio de incisão.

73 – Quanto às doenças mais frequentes em crianças, relacione

( ) Pesar diariamente o cliente.

a)
b)
c)
d)

1- Pré-operatório
2- Pós-operatório
3- Intra-operatório

dentre os sinais e
sintomas abaixo, qual é consequência do acidente com jararaca?

assistência ao paciente crítico. Sobre balanço hídrico, analise as
afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso, em
seguida, assinale a alternativa com a resposta correta.

a)
b)
c)
d)

os cuidados perioperatórios, relacione as
colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.

72 – Considerando os acidentes com cobra,

68 – O controle hídrico é registrado pela enfermagem durante a

a)
b)
c)
d)

71 – Considerando

fisiológicas (sinais e sintomas), que o profissional de saúde deve
avaliar antes que possa considerar o diagnóstico investigativo da
gravidez”. Com base nessas alterações, assinale a alternativa que
descreve os sinais presuntivos da gravidez.
a)
b)
c)
d)

contorno fetal - amenorréia - alterações mamárias
sinal de Goodel - sinal de Chadwick - sinal de Hegar
náuseas e vômitos - amenorréia - alterações mamárias
náuseas e vômitos - contrações de Braxton-Hicks batimento cardíaco fetal
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75 – São exemplos de fatores que predispõem a gestante a
desenvolver hipertensão induzida pela gravidez, exceto
a)
b)
c)
d)

primiparidade.
gestação única.
doença vascular.
deficiência dietética de cálcio.

76 – Uma gestante, durante sua consulta de pré-natal, informa
ao médico a data do primeiro dia do seu último período
menstrual, 12/03/2013. Com base na “Regra de Nagele”, informe
a DPP (data provável do parto).
a)
b)
c)
d)

19/11/13
15/12/13
20/11/13
19/12/13

77 – Avaliando o estado nutricional da criança, observamos o
Cartão da Criança, onde consta o gráfico para acompanhamento
de crescimento. Diante do gráfico, se o peso da criança estiver
entre os percentis 10 e 97, temos
a) peso adequado.
b) desnutrição leve.
c) desnutrição severa.
d) desnutrição moderada.

82 – Uma

vítima chega ao hospital com os membros
superiores, o tórax anterior e o abdômen queimados. De acordo
com a “Regra dos nove”, qual o percentual de área corporal
queimada?

a)
b)
c)
d)

ANU

18%
27%
36%
45%

A
D
LA

83 – A ação traumática sobre o osso pode causar fraturas de
diversos tipos. Sobre isso é correto afirmar que

84 – O choque pode ser definido como um estado generalizado

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

de falência circulatória, caracterizada pela incapacidade de
manter a perfusão tecidual adequada. Assinale a alternativa que
não apresenta um sinal ou sintoma do choque.

No momento da admissão da criança no hospital, a equipe
de enfermagem deve colher a história clínica para contribuir com
o cuidado holístico. A anamnese tem por objetivos:
investigar relações entre os membros da família.

II- identificar e interpretar os sintomas significativos.
III- obter informações necessárias ao planejamento
assistência de enfermagem preventivo-curativa.

da

a)
b)
c)
d)

sede
cianose
aumento da pressão arterial
diminuição do volume urinário

85 – Marque

V para verdadeiro e F para falso quanto à
abordagem inicial para atendimento cardíaco de emergência. E,
em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) Abrir vias aéreas.
( ) Verificar pulso poplíteo.

Está correto o que se afirma em

( ) Não avaliar nível de consciência da vítima.

I, II e III.
I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.

a)
b)
c)
d)

80 – Uma

gestante com anemia ferropriva pode cansar-se
facilmente e é mais suscetível às infecções. Assinale a alternativa
que não corresponde a um sinal ou sintoma desse quadro.
a)
b)
c)
d)

diminuição da pressão arterial
redução do volume urinário
perda súbita de peso
sudorese

Podem ser considerados fatores da gestação de alto risco

79 – Observe:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

na fissura o osso se quebra em um dos lados e encurva do
lado oposto.
b) na fratura impactada o osso se rompe em diversos
fragmentos.
c) na fratura cominutiva há penetração de uma superfície
fraturada na outra.
d) na fratura depressiva ocorre um desnivelamento da região
pelo deslocamento do fragmento ósseo.

I- anemia
II- diabetes melito
III- gravidez na adolescência

I-

crianças de 2 a 12 anos, sendo rara antes dos dois primeiros anos
de vida. Assinale a alternativa que contém um sintoma dessa
afecção.

a)

78 – Observe:

a)
b)
c)
d)

81 – A glomerulonefrite aguda acomete com maior frequência

palidez
cefaléia
anorexia
hipertensão arterial

V–V–F
V–F–F
F–V–V
F–F–V

86 – Sobre

Níveis de Prevenção, assinale a alternativa que
apresenta exemplo de Prevenção Primária.
a)
b)
c)
d)
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acompanhamento pré-natal
notificação de casos
terapia ocupacional
reintegração social

87 – Assinale a alternativa que apresenta a correta medida de
primeiros socorros relacionada com o trauma abdominal.

92 – Sobre dengue, marque V para verdadeiro, F para falso e, em
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

a)
b)
c)
d)

( ) É uma doença de notificação compulsória.
( ) Pode apresentar, febre, cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia e
artralgia.
( ) É uma doença transmitida ao homem através da picada do
mosquito vetor Aedes aegypti.
( ) Exames como hemograma e contagem de plaquetas facilitam
o diagnóstico clínico da doença.

Cobrir as vísceras expostas com compressas secas.
Recolocar as vísceras de volta na cavidade abdominal.
Manter as pernas da vítima flexionadas.
Manter as pernas da vítima esticadas.

88 – Observe:
Em caso de suspeita de intoxicação exógena, deve-se
realizar alguns procedimentos:
I-

Avaliar o nível de consciência da vítima.

II- Consultar centro toxicológico para obter informações.
III- Manter vias aéreas fechadas para evitar broncoaspiração.
I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
I, II e III.

a)

a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do texto a seguir.
Quanto às vias de transmissão das hepatites virais, é correto
afirmar que a principal via de transmissão das hepatities ____e
____ é a via oral-fecal.
B-C
A-B
A-E
C-E

90 – Analise as afirmativas abaixo sobre Traumatismo Crânio
Encefálico (TCE).
I-

As fraturas de base de crânio geralmente causam
extravasamento de líquor pelo nariz ou ouvido.
II- O sinal de Battle é caracterizado por equimose na região sob
o mastoide.
III- A anisocoria é um sinal de TCE.
É correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)

I e II apenas.
I e III apenas.
II e III apenas.
I, II e III.

91 – Marque

a alternativa que completa corretamente a frase

abaixo.
Entende-se por insolação o(a)
a)

ao transporte e remoção de vítimas, é correto

afirmar que

89 – Assinale

a)
b)
c)
d)

V–V–F–F
V–V–V–F
V– V–V–V
F– F–V–V

93 – Quanto

Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

desequilíbrio da temperatura corporal resultante da
exposição excessiva aos raios solares.
b) acidente causado por agente térmico, elétrico, radioativo ou
químico, capaz de destruir camadas do tecido epitelial.
c) destruição do tecido subcutâneo causado por transferência
de energia de uma fonte de calor para o corpo.
d) exaustão pelo calor e se deve a ação do calor no decurso de
trabalho muscular em ambiente quente e pouco arejado.

a utilização do Ked é realizada na vítima traumatizada em
posição sentada.
b) uma vítima de intoxicação por ingestão deve ser
transportada em posição ventral.
c) durante o transporte de vítimas com traumatismos a
imobilização cervical é evitada para facilitar a respiração.
d) antes de transportar a vítima de acidentes com animais
peçonhentos, deve-se fazer perfurações ou cortes no local da
ferida e retirar, através de sucção, o veneno inoculado.

94 – Uma

variação no número de casos novos dentro dos
padrões regulares e esperados em um determinado período de
tempo”.
A definição acima refere-se a
a)
b)
c)
d)

surto.
endemia.
epidemia.
pandemia.

95 – Sobre hanseníase, marque V para verdadeiro, F para falso
e assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) A transmissão se dá por meio das vias respiratórias ou pela
pele.
( ) É uma doença infecciosa causada pelo bacilo Micobacterium
leprae.
( ) Caracteriza-se por lesão de nervos periféricos demonstrada
por perda de sensibilidade.
( ) São classificadas como paucibacilar as formas indeterminada
e tuberculóide e multibacilar as formas dimorfe e
virchowiana.
a)
b)
c)
d)

V–V–V–V
V–V–F–V
V– F–V–F
F– V–V–V

96 – Sobre cólera é correto afirmar que
a) o agente etiológico é o vírus Vírio Cholerae.
b) não é uma doença de notificação compulsória.
c) os principais sintomas da doença são: diarréia, vômitos e dor
abdominal.
d) a transmissão geralmente ocorre a partir do contato com
água contaminada com a urina do rato.
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97 –

Segundo a classificação do resíduo hospitalar, marque a
alternativa que apresenta exemplo do grupo A (Potencialmente
Infectante).
a)
b)
c)
d)

bolsas transfundidas vazias
medicamentos antineoplásicos
resíduos contendo metais pesados
vacinas de microorganismos vivos ou atenuados

98 – Sobre HIV/DST, marque V para verdadeiro, F para falso
e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) Uma das estratégias de prevenção é o controle de sangue e
derivados através dos métodos de triagem em bancos de
sangue.
( ) O agente viral causador da AIDS é constituído de ácido
ribonucléico e pertencente à família Retroviridae.
( ) O mecanismo de ação do HIV é atacar as células chamadas
linfócitos.
( ) Uma das formas de transmissão ocorre através da
amamentação.
a)
b)
c)
d)

V–V–V–V
V–V–F–F
V–F–V–F
F–V–V–V

99 – Sobre vacinação para febre amarela, assinale a
alternativa correta.
a) É elaborada com cepas de vírus inativado.
b) É aplicada via subcutânea normalmente na região deltoidea
(braço).
c) Nas áreas endêmicas, deverá ser administrado logo após o
nascimento.
d) A vacina tem validade por 10 anos, mas cai para 5 anos em
caso de gravidez e acidentes.

100 – Os

microrganismos apresentam características que
dirigem sua relação com o hospedeiro e contribuem para o
aparecimento de doença. A capacidade de um agente infeccioso
em causar enfermidade em um organismo, chama-se

a)
b)
c)
d)

virulência.
infectividade.
poder invasivo.
patogenicidade.
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